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Karta pocztowa z początku 
XX wieku przedstawiająca 
fragment Rynku św. Józefa 
(obecnie Pl. T. Kościuszki). 
Zbiory G. Węglarskiego. 

 

 

Około roku 1824 na prawym brzegu rzeki Wolbórki wytyczonych zostało czternaście ulic, 

które miały stanowić dzielnicę tkaczy sukienników w nowo tworzonej osadzie Tomaszów. 
Centralnym miejscem tej dzielnicy stał się prostokątny plac nazwany Rynkiem Św. Józefa. 
Pełnić miał funkcję placu targowego i węzła komunikacyjnego przyszłego miasta. Rynek miała 
otaczać zwarta zabudowa piętrowych, murowanych kamieniczek1. Tak też się stało i w 
niespełna pięć lat powstało kilkanaście wymurowanych z kamienia wapiennego, 
jednopiętrowych, w większości podpiwniczonych i krytych gontem lub ceramiczną dachówką 
domów mieszkalnych. Na poziomie parteru znalazły w nich siedzibę sklepy, oberże, cukiernie 
i warsztaty rzemieślnicze. Na placu targowym dwa razy w tygodniu rozkładały się stragany i 
jarmarczne budy. Tak powstało centrum handlowe osady2. W rynku wybudowano ewangelicki 
kościół i szkołę.  W domu o nr. policyjnym 1, który wybudowano ze środków finansowych 
Antoniego hr. Ostrowskiego ulokowano siedzibę burmistrza, areszt miejski i biura policji3. Na 
potrzeby mieszkańców, kupców i kupujących wybudowano trzy studnie publiczne. 

                                                             
1 A. Żebrowska, Rozwój przestrzenny miasta, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, 
Warszawa-Łódź 1980, s. 41. 
2 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/35 (Akta tyczące się dochodu jarmarcznego i targowego). Targi obywały się we 
wtorki i piątki a ponadto sześć razy w roku odbywały się jarmarki. 
3 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/292 (Akta tyczące się dowodów osób mieszkających w domu pod nr 1). 
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Szkic sytuacyjny Rynku św. Józefa i przyległych ulic na planie sporządzonym w sierpniu 1825 r. przez geometrę 
Ambrożego Prokopowicza. Istniejące w tym czasie budynki zaznaczono na planie kolorem czerwonym. APTM, 
Zbiór kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/805. 

Rynek do roku 1853 nie posiadał ani bruku, ani oświetlenia. W roku 1840 tylko przy 
jatkach rzeźniczych wybrukowano trotuar i rynsztok na odcinku długości 125 sążni4. Dopiero 
po 1853 roku wybrukowano resztę rynku. Po wybrukowaniu pojawiły się pierwsze latarnie 
naftowe5, które w 1908 r. zamieniono na gazowe6. Oświetlenie elektryczne w postaci 11 
latarni całonocnych i 4 latarni północnych oświetliło Pl. T. Kościuszki dopiero po 1922 r.7 W 
latach 1936-1938 wymieniono nawierzchnię jezdni Pl. Kościuszki z bruku na kostkę bazaltową, 
a chodniki wyłożono płytami betonowymi wyprodukowanymi w miejskiej betoniarni8. Jednak 
teren placu targowego nadal pozostawał brukowany kamieniem polnym. Do roku 1961 
budynki wokół placu nie posiadały instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, co było główną 
przyczyną ich fatalnego stanu sanitarnego. Prawie z wszystkich podwórek ścieki wypływały 
wprost na ulicę, śmietniki i doły kloaczne były nieszczelne i przepełnione9.  

W czasie Powstania Styczniowego, latem roku 1863 w samym środku Rynku stanęła 
drewniana szopa-stajnia oraz baraki dla batalionu strzelców wojska rosyjskiego (były to cztery 
prostokątne, parterowe budynki na osi wschód-zachód). Oddział ten miał chronić miejscowe 
urzędy i zwalczać oddziały polskich powstańców. Szopa i koszary wojskowe przetrwały w tym 

                                                             
4 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/122 (Akta tyczące trotuarów i bruków). 
5 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/56 (Akta tyczące się latarni rewerberowych). 
6 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 638 (Oświetlenie gazowe miasta). 
7 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 859 i 1713 (Akta elektrowni miejskiej). 
8 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2701 (Budowa i przebudowa ulic w 1938 r. Przebudowa ul. Piłsudskiego i 
Warszawskiej na odcinku traktu częstochowskiego) oraz sygn. 1469 (Zatwierdzenie planów budowy z 1931 r.). 
9 APTM, AmTM. gr III, sygn. 2692 (Sprawy budowlane, pisma z czerwca 1935 r. Komisariatu PP do Prezydenta w 
sprawie stanu sanitarnego) oraz sygn. 2179 (Stan sanitarny posesji z 1937 r.). 



 

 

 

4 
 

miejscu kilkanaście lat10. W tym samym miejscu w latach 1899-1901 wybudowano cerkiew pw. 
św. Michała Cudotwórcy, która została rozebrana po 1925 r. 

W roku 1918, na wschodnim skraju Rynku, kilka dni przed odzyskaniem niepodległości, 
posadowiono i odsłonięto pomnik poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Był to pierwszy pomnik 
jaki wzniesiono w Tomaszowie. Wtedy też zmieniono nawę Rynku na Plac Tadeusza 
Kościuszki11. 

Jak na wstępie wspomniałem, Rynek św. Józefa a później Pl. T. Kościuszki pełnił w 
mieście funkcję głównego placu targowego. Tak oto zapamiętał i opisał to miejsce Zalman 
Żółtowski: „Czegóż to nie można było dostać na rynku? Od zieleniny i ryb po owoce i wypieki. 
To wszystko znajdowało się we wschodniej jego części zwanej „korytarzem. Naprzeciw towar 
łokciowy, różne wyroby krawieckie dla chłopów, buty i przede wszystkim - sztyblety; odzież 
wierzchnia i galanteria. W rogu koło Knothego można było znów dostać kury, jajka, masło i ser. 
Produkty te przywozili na rynek chłopi z okolicznych wsi. Przy płocie okalającym dawną rosyjską 
cerkiew stały wózki z wapnem i kamionki”12. W połowie lat 20. zabroniono na Pl. Kościuszki 
handlu słomą, sianem i zwierzętami. W dni targowe, jakimi pozostały wtorki i piątki, 
dopuszczono handel ze straganów.  Zezwalano też na urządzania w tym miejscu przedstawień 
cyrkowych. Ostatnie występy cyrków miały miejsce w połowie lat 50. XX wieku. 

Pod koniec lat 30. XX wieku w 25 domach przy Pl. Kościuszki mieszkało 628 osób. W tej 
liczbie 512 mieszkańców wyznania mojżeszowego i 116 chrześcijan13. W tym też czasie było to 
największe w mieście skupisko sklepów, których było 36. Było tu też 19 warsztatów 
wytwórczych i usługowych, oraz 9 lokali gastronomicznych14. W roku 1955 przy Pl. T. 
Kościuszki mieszkało 426 osób w 131 mieszkaniach15. 

W roku 1944 pod płytą Pl. Kościuszki, niemieccy okupanci z gotowych elementów 
betonowych wybudowali schron przeciwlotniczy16.  Zimą 1945 r. w centralnej części Placu tam, 
gdzie w latach 60. XIX wieku były rosyjskie koszary, a później cerkiew, urządzono cmentarz dla 
poległych w walkach z Niemcami żołnierzy Armii Czerwonej. Cmentarz przetrwał do 10 
kwietnia 1949 r. Również w 1945 r. utworzono kompleks memorialny ku czci poległych 
żołnierzy Armii Czerwonej w skład, którego oprócz cmentarza wchodził również 16-metrowy 
obelisk zwieńczony radziecką gwiazdą, dwie fontanny i zespół kwietników. Pomnik popularnie 

                                                             
10 W. Rudź Echa wydarzeń styczniowych w Tomaszowie Maz., Tomaszów Mazowiecki 1985, s. 3-7; plan miasta z 
1880 r. w zbiorach autora. 
11 Tomaszów Bohaterowi Narodowemu, [opr. S. Narewski, J. Trzepałko], Tomaszów 1918; D. Warzocha, Sto lat 
pomnika Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/sto-
lat-pomnika-tadeusza-kosciuszki-w-tomaszowie-mazowieckim [dostęp: 11.02.2022]. 
12 Z. Zahawi (Żółtowski), Amolik jidisz lebn in Tomaszow, [w:] Sefer zikaron le-kehilat Tomaszow Mazowieck. 
Tomaszow-Mazowieck izkor buch, red. M. Wajsberg, Tel Awiw 1969, s. 74 (robocza kopia tłumaczenia w 
posiadaniu autora).  
13 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2582 (Statystyka za 1938-1939 r.). 
14 APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/7 (Księga biercza podatku 
przemysłowego za 1937-1938 r.). 
15 APTM, Miejska Rada Narodowa i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: 
MRN i PMRN), sygn. 49/213/0/2.9/1490 (Stan substancji mieszkaniowej Tomaszowa Mazowieckiego). 
16 A. Kobalczyk, Sekrety Tomaszowa i Spały, Łódź 2017, s. 40 i n. 

https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/sto-lat-pomnika-tadeusza-kosciuszki-w-tomaszowie-mazowieckim
https://www.muzeumtomaszow.pl/aktualnosci/sto-lat-pomnika-tadeusza-kosciuszki-w-tomaszowie-mazowieckim
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nazywany „gwiazdą” rozebrano w latach 1990-199117. Kwietniki i fontanny przetrwały 
znacznie dłużej, bo do roku 2013. 

Na Rynku, a później na Pl. T. Kościuszki przez wiele lat funkcjonował postój dorożek, a 
następnie taksówek i autobusów. W latach 60. XX wieku na południowo-wschodniej części 
Placu zlokalizowano dworzec autobusowy PKS. 

Plac T. Kościuszki był miejscem wielu zgromadzeń publicznych i uroczystości 
patriotycznych. W tym miejscu odbywały się defilady, capstrzyki i przysięgi wojskowe. W 
czasach PRL-u przechodziły obok ustawianej tu trybuny wszystkie pochody 1-Majowe. Było to 
miejsce wielu imprez kulturalnych, festynów, pokazów i uroczystości religijnych. Pierwsze „Dni 
Tomaszowa” odbywały się właśnie tutaj. 

W roku 2007-2008 opracowano projekt przebudowy płyty Placu Kościuszki, a następ-
nie do roku 2015 trwały roboty budowlane. W ramach tego projektu zmieniono nawierzchnię 
jezdni, chodników, urządzono nowe zieleńce, fontanny, oświetlenie, wybudowano podziemny 
kanał dla instalacji technicznych i zespół dziennych kiosków handlowych. Wartość zrealizowa-
nych robót to 24 778 788 PLN z tego 15 059 662 PLN dofinansowania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego18. Ponadto w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007-
2015 zrealizowano projekty uzupełniające w postaci przebudowy schodów ulicy Rzeźniczej i 
przebudowy schodów ulicy Przeskok, które przylegają bezpośrednio do Pl. Kościuszki. Prze-
prowadzono też adaptację budynku przy Placu Kościuszki 18 na Miejskie Centrum Kultury oraz 
Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

            Warto zaznaczyć, że zagospodarowanie Placu Kościuszki w 2016 r. uzyskało pierwsze 
miejsce w konkursie Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi na najlepiej zagospodarowaną prze-
strzeń publiczną w województwie łódzkim w kategorii „Zrewitalizowana przestrzeń pu-
bliczna”. 

 

                                                             
17 J. Góral, R. Kotewicz, Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego. Zarys dziejów miasta 1788-1990, Tomaszów 
Mazowiecki 1992, s. 352. 
18 Informacja UM dot. Projektu WND-RPLD.06.01.00-00-029/11 zamieszczona na tablicach informacyjnych 
rozmieszczonych przy Pl. T. Kościuszki. 
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Płyta Pl. T. Kościuszki według zrealizowanego projektu koncepcyjnego przebudowy – rewitalizacji z sierpnia 
2008 r. Projekt WND-RPLD.06.01.00-00-029/11 realizowano w l. 2007-2014. (publikacja UM Tomaszów 
Mazowiecki rewitalizacja centrum miasta, www.tomaszow-maz.eu) 

 

Mapka obrazująca nowe oznaczenia numerowe posesji (na czarno) i dawne oznaczenia policyjnej numeracji 
(czerwone) przy Placu T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Oznaczenia naniesione na fragmencie planu 
miasta Tomaszowa Mazowieckiego z 1920 r. stan z 1911 r. H. Stifelmana, kopia J. W. Starzyński; APTM, Zbiór 

kartograficzny, sygn. 49/246/0/-/704. 
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POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI 

  

Opis rynku wypada rozpocząć od pomnika 
Tadeusza Kościuszki. Miejscem jego 
posadowienia jest wschodni skraj placu, 
przylegający do ul. św. Antoniego. Na 
całość składa się wysoki cokół i rzeźba 
figuralna postaci Tadeusza Kościuszki. 
Cokół jak i rzeźba wykonana została z 
czerwonego piaskowca szydłowieckiego. 
Sama postać przedstawia stojącego 
Tadeusza Kościuszkę bez nakrycia głowy, 
zwróconego przodem w kierunku 
wschodnim. Kościuszko ubrany jest w 
sukmanę. Prawą ręką sięga do szabli 
zawieszonej u lewego boku. Dłoń ma 
opartą na głowni szabli. Na przedniej 
ścianie wysokiego cokołu, na tarczy 
herbowej wyrzeźbiony jest orzeł 
stylizowany na herb Rzeczypospolitej z 

czasów dynastii Jagiellonów. 

Na tylnej części cokołu widnieje napis „Zniszczony przez hordy hitlerowskie w 1940 r. 
Odbudowany przez społeczeństwo miasta Tomaszowa Mazowieckiego w 1947 r.” W tym 
miejscu należy zauważyć, że błędnie podano jako datę zniszczenia rok 1940. Faktycznie 
pomnik został rozebrany z polecenia okupacyjnych władz niemieckich już pod koniec 
października 1939 r.19              

Historia powstania pomnika rozpoczyna się w roku 1917. Wtedy to przypadała setna rocznica 
śmierci Kościuszki, który był uważany przez wszystkie polskie środowiska polityczne i 
społeczne za bohatera narodowego, symbol walki o wolność Polski, ale również o równość i 
sprawiedliwość społeczną. Wzorem innych miast polskich i w Tomaszowie Mazowieckim 
postanowiono zorganizować obchody tej rocznicy. W dniu 23 września 1917 r. zorganizowano 
w budynku Straży Ogniowej przy ul. Pałacowej (obecnie ul. P.O.W.) zebranie przedstawicieli 
organizacji społecznych i najwybitniejszych obywateli miasta w celu powołania Komitetu 
Kościuszkowskiego. W trakcie zebrania zapadła również decyzja o budowie w Tomaszowie 
pomnika Tadeusza Kościuszki. Fundusze na budowę miały pochodzić ze składek mieszkańców. 
Na czele komitetu budowy stanął dr. Stanisław Kostka Narewski, lekarz, działacz społeczny i 
orędownik walki o niepodległość20. 

Podczas wielkiej manifestacji w setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, 14 
października 1917 r. w miejscu, gdzie miał stanąć pomnik posadowiono kamień z wyrytym 
napisem „15 X. 17 - 3 V. 18”. Domniemywać należy, że pierwotnie planowano dokonać 
odsłonięcia pomnika 3 maja 1918 r. Stanisław Narewski w opracowaniu „Tomaszów 
                                                             
19 Relacje członków ZBOWID Koło w Tomaszowie Maz. Kopie w zbiorach autora. 
20 Tomaszów Bohaterowi Narodowemu, Tomaszów 1918. 
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Bohaterowi Narodowemu - 1918” jako osoby bezpośrednio zaangażowane w budowę 
pomnika wymienia: ks. J. Zalewskiego, P. Adamskiego, Bednarskiego, K. Bilewicza, 
Chmielewskiego, Goździka, Michała Hertza, E. A. Millera, Mojżesza Saninę i Alfonsa Severina. 
W przeddzień tej uroczystości, 13 października 1917 r. Rada Miejska Tomaszowa 
Mazowieckiego podjęła decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy rynku Świętego Józefa na 
Plac Tadeusza Kościuszki. 4 lipca 1918 r. po zebraniu funduszy pozwalających na budowę, 
Komitet Kościuszkowski wystąpił do niemieckich władz policyjnych o zgodę na budowę 
pomnika i jednocześnie na przeprowadzenie uroczystości związanych z jego odsłonięciem. 
Zgodę taką wydał komisarz miejscowej policji Michał Marsfeld-Maćkowiak21. 

   
Kopie pism i szkic sytuacyjny w sprawie uzyskania zgody na budowę pomnika T. Kościuszki. APTM, AmTM, gr III, 
sygn. 133 (teczka „Budownictwo 1918 r.”). 

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się w niedzielę 3 listopada 1918 r. na dziewięć 
dni przed rozbrojeniem garnizonu niemieckiego w Tomaszowie Mazowieckim. Była to 
kilkunastotysięczna demonstracja patriotyczna mieszkańców miasta i okolicznych wsi. 
Podkreślić należy, że udział w organizacji manifestacji jak i w pracach organizacyjnych 
Komitetu Kościuszkowskiego brali udział przedstawiciele tomaszowskiej społeczności 
narodowości polskiej, żydowskiej i niemieckiej22. 

                                                             
21 APTM, AmTM, gr III, sygn. 133, k. 32-34 (Budownictwo 1918). 
22 A. Kędzierski, Obchody kościuszkowskie w Tomaszowie w latach 1917-1918, [w:] Drogi do niepodległości. 
Materiały z sesji naukowej z okazji 80 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 6 listopada 1998, red. P. 
Zawilski, Tomaszów Mazowiecki 1998.  
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Zgromadzenie mieszkańców miasta w 
miejscu, gdzie miał powstać pomnik T. 
Kościuszki podczas uroczystości 
wmurowania kamienia węgielnego 14 
października 1917 r. (Muzeum w 
Tomaszowie Mazowieckim im. 
Antoniego hr. Ostrowskiego). 

 

Pomnik T. Kościuszki na fotografii z lat 30. XX wieku  

Autorem pomnika jest Wacław Konopka, artysta 
rzeźbiarz urodzony we Włocławku. Absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu 
studiów zamieszkał w Łodzi. Tam też współpracując z 
firmą kamieniarską Antoniego Urbanowskiego i jego 
syna Józefa Urbanowskiego, tworzył pomniki i rzeźby 
cmentarne. Był autorem kilku pomników Tadeusza 
Kościuszki. Taki sam (bliźniaczy) jak dla Komitetu 
Kościuszkowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, 
wykonał również dla miasta Aleksandrowa 
Łódzkiego. Niestety ten w Aleksandrowie nie miał 
tyle szczęścia co tomaszowski i został bezpowrotnie 

zniszczony przez hitlerowców. Popiersia T. Kościuszki autorstwa Wacława Konopki, zachowały 
się w kościele św. Stanisława Kostki w Łodzi i przed kościołem w Konstantynowie Łódzkim. 
Ponad 80 rzeźb cmentarnych tegoż autora znajduje się na starym cmentarzu w Łodzi. Wacław 
Konopka zanim przystąpił do realizacji zamówienia dla Tomaszowa sporządził 8 różnych 
projektów pomnika z których Komitet Obchodów Kościuszkowskich wybrał jeden23. 

W październiku 1939 r. okupanci hitlerowscy obawiając się manifestacji przed 11 
listopada, postanowili rozebrać wszystkie tomaszowskie pomniki, a w tym również pomnik 
Tadeusza Kościuszki. Dokonali tego jeszcze przed datą święta 11 listopada. Rozbiórkę zlecono 
robotnikom miejskiej betoniarni. Po rozebraniu pomnika na części został on przewieziony na 
teren betoniarni miejskiej. Pracownicy tejże firmy, narażając życie ukryli pomnik zakopując go 
w gruzie i przykrywając odpadami drutu i desek. W ukryciu i przechowaniu pomnika udział 
brali: Stefan Smolnicki – kierownik betoniarni miejskiej, Franciszka Smolnicka, Jerzy Kadow i 
Józef Kubicki – robotnicy betoniarni. Przeleżał tam do wiosny 1945 r. Po wydobyciu z wykopu, 
scaleniu i renowacji dokonanej przez tomaszowskiego mistrza kamieniarskiego, Edwarda 
Natkańskiego, został ponownie na tym samym miejscu posadowiony. Roboty kamieniarskie 

                                                             
23 Tamże. 
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związane z naprawa pomnika wykonał zakład budowlany Jana Stawińskiego z ul. Miłej 3124. 
Uroczyste odsłonięcie miało miejsce w 130. rocznicę śmierci T. Kościuszki, 12 października 
1947 r. Było to pierwsze po wojnie odsłonięcie odbudowanego pomnika T. Kościuszki w 
Polsce25.  Corocznie w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikiem odbywają się 
manifestacje patriotyczne mieszkańców i władz miasta. 

Dom przy Pl. T. Kościuszki nr 1, dawna austeria, a później hotel i restauracja (dawny nr polic. 
26 i 27a, plac nr 60 i 61, nr hipot. 77 i 67) 

 

 

 

 

 

Dom przy Pl. T. Kościuszki 1 na fotografii z lat 
20. XX wieku. Zbiory prywatne Jerzego 
Pawlika. 

  

Jest to jeden z najstarszych domów przy Pl. Kościuszki, wybudowany około roku 1828 
ze środków Antoniego hr. Ostrowskiego. Budynek wzniesiony na planie prostokąta. Z opisu 
domu sporządzonego w roku 1849 wynika, że posiadał „bryłę zwartą, dwukondygnacyjną, 
dach stromy trzyspadowy kryty gontem. Stropy na belkach drewnianych. Elewacja frontowa 
siedmioosiowa, gładko otynkowana. Na parterze były dwa sklepy, pięć stancji. Na piętrze 
dalsze pięć stancji”26. Również w oficynie były pokoje gościnne. Był to dom zajezdny zwany 
„Austerią Dominialną”. W głębi podwórka była obszerna stajnia i wozownia. Później przez kilka 
lat w głównym domu były biura ratusza, cukiernia z bilardem i hotel „Rossija”. W międzywojniu 
Hotel „De Paris”. Po roku 1832 nieruchomość stanowiła własność Skarbu Królestwa i 
dzierżawił ją Jakub Stark27. W roku 1853 na przetargu za 1500 rubli nabył ją Izaak Landau28. W 
tym czasie dom mieszkalny posiadał jedno piętro i nadal kryty był gontem. W podwórku były 
stajnie i oficyna. 

                                                             
24 APTM, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: MRN i ZM), sygn. 
49/212/0/1/92 (Sprawy Komitetu Budowy Pomnika, rachunek za wykonanie robót i pismo inż. Zagrzejewskiego 
w sprawie odbudowy pomnika z 14.10.1947 r.). Łączny koszt odbudowy pomnika wynosił 175 tys. zł. i pokryty 
został z zbiórki publicznej. 
25 T. Bojanowski, Władze miejskie, [w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa-
Łódź 1980, s. 474. 
26 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk - opis domu o nr 26). 
27 Tamże. 
28 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/88 (Akta tyczące się realizacji planów i map miejskich). 
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Plan sytuacyjny zabudowy przy Rynku od dawnego nr polic. 27 do nr 20 (obecne nr od 1 do 7). Dawny narożny 
parterowy dom o dawnym nr. polic. 27, który na początku lat 30. XIX wieku mieścił sklepy Beniamina Golmnera, 
Abrama Elbingera, Abrama Sztaymana, Zusmana Golda, Jakuba Starka, Judki Naparstka, Joachima 
Schomlińskiego i Adama Pająka29, obecnie nie istnieje. Zabudowana została wolna przestrzeń, gdzie była brama, 
pomiędzy domem o numerze 26 (obecnie nr 1) a domem nr 25 (obecnie nr 2). 

      W roku 1866 w deklaracjach dochodu z domów i budowli, oraz wykazach podatku 
podymnego za lata 1871-1873, jako właściciel domu wymieniony jest Gustaw Edward 
Heinrich30. Tak więc sądzić można, że nabył nieruchomość w połowie lat 60. XIX wieku. W tym 
też czasie wymienia się, że w budynku głównym, 68 na 40 łokci, było 18 izb z tego „siedem 
numerów” czyli pokoi hotelowych, cztery izby gościnne z bilardem, sklep cukierniczy i 
mieszkanie właściciela. W oficynie sklep korzenny Hersza Heinberga, dwie izby służby, kuchnia 
i piekarnia31. W roku 1892 E. Heinrich przebudował główny dom mieszkalny. Nadal pozostał 
on jednopiętrowym z tym, że zmieniono wewnętrzny układ pomieszczeń, dokonano wymiany 
więźby dachowej. Zdjęto z dachu gonty, a pokryto go papą.  Łączna powierzchnia zabudowy 
650 m2 na działce o powierzchni 788 m2. W budynku głównym utworzono 3 pomieszczenia 
handlowe i 11 mieszkań jednoizbowych, a w oficynach 3 mieszkania dwuizbowe. Długość 
fasady od strony Rynku św. Józefa wynosiła 33 m. W północno-wschodnim narożniku powstał 
parterowy budynek, który stał się łącznikiem z piętrową oficyną przy ul. Jerozolimskiej. W 
latach 1906-1919 nadal jako właściciel nieruchomości występowała rodzina Heinrichów a w 
głównym budynku przy Pl. Kościuszki 1 mieścił się „Hotel Paryski” prowadzony przez Augusta 
Krygiera. Hotel zajmował 13 pokoi na pierwszym piętrze i 6 pokoi w oficynie oraz stajnię w 
podwórzu. Na parterze głównego budynku M. Weinreb a następnie Jan Kompa prowadzili 
restaurację, która zajmowała 9 pokoi, kuchnię i lokal na sklep. W tym tez budynku mieścił się 
kantor bankowy S. Wassermana, sklep F. Wróblewskiego, sklep Stanisława Pudlarskiego a na 
piętrze mieli prywatne S. Freundelich i i S. Weiss.  W oficynie mieszkali B. Mordkowicz, Chaim 
Frantlich, Stanisław Pudlarski, Anna Heinrich, Zofia Kindlein, Menoch Mordkowicz. W 
jednopiętrowym budynku od strony ul. Jerozolimskiej mieszkania zajmowały rodziny 
Heinrichów, Tonenbergów i Towarzystwo Śpiewaków Kościelnych. W roku 1906 plac i domy 
przy Rynku Św. Józefa i ul. Jerozolimskiej wraz z oficyną, przybudówkami, stajnią i komórkami 

                                                             
29 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Wykaz właścicieli domów w aktach składki ogniowej za 1830-1831 r.). 
30 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów za 1866 r.); APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny za lata 1871-1873); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4428 (Wykaz 
płacących składkę ogniową za lata 1909-1913). 
31 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów za 1866 r.). 
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oszacowano na 35 932 rubli. Natomiast w polisie ubezpieczenia od ognia z 1914 r. same 
budynki z wyposażeniem wyceniono na 26 420 rubli32.      

Od roku 1920 jako właściciele nieruchomości wykazywani byli Zofia i Otto Kindlein 
mieszkający przy ul. św. Tekli 5 m. 3433.  W skład nieruchomości wchodził drugi piętrowy, 
murowany dom czynszowy przy ul. Jerozolimskiej 6. Zabudowania przy Pl. Kościuszki 1 i 
Jerozolimskiej 6 miały wspólne podwórze i leżały na tej samej działce. Kindleinowie na piętrze 
budynku frontowego prowadzili nadal hotel „De Paris” (posiadali też folwark w Mniszkowie k. 
Sulejowa). Na parterze była restauracja z dancingiem, którą prowadził Jan Kompa34, oraz 
cukiernia F. Wróblewskiego. Od 5 grudnia 1940 r. właścicielami nieruchomości zostali Artur i 
Emma Geisler, którzy pod koniec lat 30. XX wieku w spółce z Józefem Pietrzykowskim 
prowadzili w tym miejscu 12-pokojowy „Hotel Europa”35. W tym samym budynku do roku 
1939 mieścił się kantor banku Salomona Wasermana i Samuela Steinmana. Był tu też sklep z 
artykułami łokciowymi Chany Benczkowskiej. Poza tym mieszkał tu Josek Rozenblit, który 
zajmował dwie izby na piętrze a na parterze miał sklep spożywczy36. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1928 r. przedstawiający ówczesną 
zabudowę placu przy Pl. T. Kościuszki 1. Literą „a” 
oznaczono jednopiętrowy budynek frontowy, „b” 
oficynę mieszkalną, „f” dom piętrowy z wejściem od 
ul. Jerozolimskiej nr 6. Archiwum Państwowe w 
Piotrkowie Trybunalskim (dalej: APPT), Piotrkowskie 
Towarzystwo Kredytowe Miejskie (dalej: PTKM), 
sygn. 48/71/0/-/970.  

 

                                                             
32 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/970 (Akta dotyczące pożyczki nr 157 – Tomaszów). 
33 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
34 Archiwum Państwowe w Łodzi (dalej: APŁ), Sąd Okręgowy w Piotrkowie, Dz. A. nr 3091, sygn. 9074 (Restauracja 
J. Kompa). 
35 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/970; Polen. Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft. Polska. Księga 
adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa, Berlin-Warschau [1916]. Przed rokiem 1914 i w latach 1915-18 był 
to „Hotel Paryski”. W tym samym czasie w podwórku funkcjonowała pierwsza Mleczarnia Miejska. 
36 APTM, Starostwo Powiatowe Brzezińskie Ekspozytura w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: SPBETM), sygn. 
49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych). 
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Po wojnie nieruchomość włączono do zasobów komunalnych. Już w roku 1945 większą 
część budynku zajął „Hotel Europa”, który prowadził Roman Ulikowski w spółce z Józefem 
Pietrzykowskim. W narożniku od strony Jerozolimskiej ustawiono kiosk z gazetami i 
pamiątkami, który prowadził Andrzej Beczkowiak. W połowie lat 40. na parterze miał sklep 
rzeźniczy Eugeniusz Buchalski, który wyroby wędliniarskie wytwarzał w warsztacie przy ul. 
Piłsudskiego 16. Obok Zena Jakubczyk miała sklep z galanterią i perfumami, a Stefan Wąchała 
i Stanisław Wach prowadzili restaurację z wyszynkiem alkoholowym i sprzedaż owoców37.  Od 
1950 r. na parterze ulokowano restaurację Piotrkowskiego Zakładu Gastronomicznego, która 
po 1961 r. funkcjonowała pod nazwą „Tomaszowianka”. Dopiero wtedy dom został 
przyłączony do wodociągu miejskiego i skanalizowany38. Po likwidacji restauracji powstał sklep 
Firmy Handlowej Centrum ABC. 

Bryła budynku pomimo szeregu remontów i modernizacji pozostała niezmieniona. 
Zmianie uległo wnętrze budynku i wygląd elewacji frontowej, która nie zachowała cech 
stylowych. Obecnie na parterze kilka lokali handlowych. Nieruchomość w zasobach 
komunalnych administrowana przez TTBS. 

 

Fotografia z końca wieku XIX. Z lewej strony fragment kamienicy o dawnym nr polic. 28 (z napisem „Hotel Polski”). 
Dalej widać dwupiętrowy dom przy ul. Jerozolimskiej nr 1 należącej wówczas do Izaaka Szepsa. Z prawej strony 
fragment opisanego powyżej domu o nr polic. 27 i 26, który obecnie nosi numer porządkowy Pl. T. Kościuszki 1. 

Domy z początku XIX wieku od nr 2 do 7 (d. nr policyjny od 20 do 25, place wg. rejestru 
pomiarowego od nr 53 do nr 59) 

                                                             
37 APTM, Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim (dalej: US), sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników 
podatku obrotowego i dochodowego, 1947); APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/4/312, 49/212/0/4/313 (Karty 
rzemieślnicze za lata 1946-1948).   
38 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707 (teczka posesji z roku 1961). 
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Fasady domów przy Pl. T. Kościuszki 2-5. Fotografia z października 2018 r. 

Zabudowę przy Pl. Kościuszki 2/5 stanowi zwarty zespół murowanych, XIX-wiecznych 
kamieniczek posadowionych na działce oznaczonej nr 12-161/1-5 o pow. 1195 m2 z czego 
zabudowanych pozostaje 79% jej powierzchni. Łącznie elewacje frontowe mają długość 76 m 
(15,5 - 6,5 - 42,5 - 12 m).  W XIX wieku domy te oznaczone były numerami policyjnymi od 20A 
do 25B a place według rejestru pomiarowego nosiły numery od 53 do 58. Na przełomie lat 20 
i 30. XIX wieku należały do dwunastu właścicieli, którymi byli: Abram Akrymel; Josek Grinholtz; 
Majer Fryszer; Abram Żółtowski; Mosiek Bleyberg; Mosiek Breslau; Leyb Lęg; Lewek Sylber; 
Hersz Rosenthal; Icek Rosenblum39. Wszystkie budynki posiadały wspólne niepodzielne 
podwórze z bramą wjazdową pomiędzy domem o nr 5 (d. 22) a domem o nr 6 (d. 21). 
Wybudowane zostały nieomal równocześnie w latach 1828 - 1829. Na parterze każdego z nich 
był lokal sklepowy, a na piętrze mieszkanie. Stanowią nadal zwartą bryłę posadowioną na 
rzucie litery „L”. Wszystkie zostały wymurowane z kamienia wapiennego i niewielkiej ilości 
cegły ceramicznej z użyciem zaprawy wapiennej. Fundamenty z kamienia polnego, stropy na 
belkach drewnianych. Początkowo posiadały dachy dwuspadowe pokryte drewnianym 
gontem40. Pod koniec XIX wieku zmodernizowano poddasza, podwyższono ściany zewnętrzne, 
w których utworzono okienka wentylacyjne i doświetlające. Jednocześnie uległo zmianie 
nachylenie połaci dachu. W połowie lat 30. XX wieku wspólne podwórko, brama jak i budynki 
gospodarcze były w fatalnym stanie sanitarnym41. Zły stan sanitarny dodatkowo pogłębiał 
postój dorożek, jaki ulokowano wzdłuż zachodniej ściany posesji. Stąd też prośby właścicieli 
sklepów do władz miasta, aby przenieść postój dorożek w inne miejsce42. Pod koniec lat 40. 
XX wieku prawie wszystkie elewacje frontowe tych budynków znajdowały się w fatalnym 
stanie. Przeprowadzony w połowie lat 50. remont tylko nieznacznie poprawił ich wygląd. 
Wtedy to zlikwidowano trójkątne zwieńczenie frontonu nad bramą wjazdową i usunięto część 

                                                             
39 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/594 (Akta tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich, 1830-1833). 
40 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
41 APTM, AmTM, gr. III, sygn.  2179 (Stan sanitarny posesji 1937). Opis posesji nr 2/7 przy Pl. T. Kościuszki: „Posesja 
należy do kilku współwłaścicieli. Administrowana jest również wspólnie przez J. M. Grosmana. Stan sanitarny 
budynku bardzo zły. Zaniedbany brudny śmietnik, zbyt mały. Ustępy brudne, przepełnione, ścieki wszelkiego 
pochodzenia płyną wzdłuż podwórza i wylewają się na ulicę. Klatki schodowe b. brudne, brak spluwaczek, lico 
budynku brudne”. 
42 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2077 (teczka ZMTM Bd98/1936 dotycząca spraw budowlanych, k. 61, prośba 
właścicieli sklepów przy Pl. T. Kościuszki z 8 lipca 1936 r.). 
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gzymsów. Choć kamieniczki należą do najstarszych zachowanych budynków mieszkalnych przy 
Pl. T. Kościuszki i są charakterystycznym przykładem murowanej zabudowy 
małomiasteczkowej z początku XIX wieku, to nie zostały wpisane do rejestru zabytków. W 
części parteru nadal mieszczą się sklepy i lokale usługowe. W latach 1940 -1945 wszystkie 
domy od nr 2 do 7 zostały przejęte w zarząd niemiecki i administrowane przez G. A. Seliga z 
miejscowego Zarządu Nieruchomości Żydowskich. W 1945 r. miejscowy Sąd Grodzki uznał 
prawo własności Uszera i Machera Grosmanów do części tej nieruchomości i część do nich 
należącą wyłączono spod zarządu Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego43. Ta cześć 
nieruchomości nadal pozostaje we władaniu osób prywatnych, a pozostała stanowi własność 
komunalną. 

 

 

Widok na domy o numerach od 2 
do 5 przy Pl. T. Kościuszki. 
Fotografia z roku 1917 wykonana 
podczas uroczystości 
poświęcenia kamienia 
węgielnego pod budowę 
pomnika T. Kościuszki. Na jezdni 
widoczny bruk z kamienia 
polnego. 

 

 

Plan sytuacyjny z 1849 r. przedstawiający zabudowę przy Rynku św. Józefa od d. nr polic. 20 do 25 a obecnie Pl. 
T. Kościuszki nr 1 do 7 oraz nr polic. 149 a obecnie ul. Polna 1. APTM, Zbiór kartograficzny. 

                                                             
43 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/1/380 (Sprawy różne z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod 
zarządu Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego). 
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Plan sytuacyjny wykonany w roku 1913 przez inż. architekta Szymona Nebelskiego przedstawiający narożną 
zabudowę przy Rynku św. Józefa nr polic. 25. APŁ, Rząd Gubernialny Piotrkowski, sygn. 39/1/0/4/16628.  

Dom mieszkalny przy Pl. T. Kościuszki nr 2 i 2a (dawne numery polic. 25 A i 25 B) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Elewacja domu przy Pl. T. Kościuszki 2. Dawniej dom 
nr polic. 25. Fotografia 2020 r. 

 

 Dom przy pl. T. Kościuszki 2/3, dawniej o nr polic. 25 został wybudowany przed 1830 
r. przez Icka vel Joska Rozenbluma, Zusmana Gutmanna i Judkę Pakułę44.  W roku 1849 jego 

                                                             
44 APTM AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98, sygn. 49/7/0/1.3/594. 
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właścicielami byli Mosze Grinberg i Fajwel Wrocławski45. Od 1866 r. we władaniu Mosze 
Grinberga i Dobry Gotheim. Wówczas to pani Gotheim prowadziła tam sklep z żelazem, Eyzyk 
Harszberg sklep towarów łokciowych, a Grinberg skład tandety. Na piętrze mieszkał i miał 
warsztat krawiec Jankiel Będkowski46. Taki stan własności utrzymał się prawie do końca XIX 
wieku. Pod koniec XIX wieku jako współwłaściciele tej nieruchomości występują Redlich, 
Markowicz, Grinberg i Szaposzowicz47. Później jeszcze kilkakrotnie następowała zmiana 
właścicieli. W latach międzywojennych budynek należał do Mosze i Berka Szaposzowiczów48. 
Chaim Ajzyk Szaposzowicz na parterze domu prowadził zakład fryzjerski i udzielał pomocy 
felczerskiej. Natomiast Betus Szaposzowicz prowadził sklep z artykułami metalowymi, 
piśmiennymi i gazetami. Później był to sklep Marii Rzeszewskiej. Współwłaścicielem i 
administratorem nieruchomości był Henoch (Enoch) Himelfarb zam. Krzyżowa 17. Drugim 
współwłaścicielem (posesja 2a) była Chana Markowicz, która na parterze od ulicy miała sklep. 
Obok był sklep mięsny Konstantego Tokłowicza49. Po 1945 r. budynek jako mienie opuszczone 
pod zarządem Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego (OUL), a administrowany przez Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych. Wtedy też Maria Śmiechowicz w spółce z Leokadią 
Malinowską otworzyły na parterze sklep z artykułami mieszanymi, a Zofia Malinowska z 
dodatkami krawieckimi50. 

Pl. T. Kościuszki nr 3. Dwupiętrowy dom mieszkalny (dawny nr polic. 24 A i B) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasada dwupiętrowej kamieniczki przy Pl. T. 
Kościuszki 3, dawniej nr polic. 24. Fotografia 
z 2020 r. 

 

                                                             
45 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/64, k. 12 (opis posesji o nr polic. 20 do 25). 
46 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
47 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900). 
48 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707 (opis stanu nieruchomości z 15.03.1938 r.). 
49 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/7. 
50 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544. 
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 Najprawdopodobniej dom przy Pl. T. Kościuszki 3 (dawniej nr polic. 24) wybudowany 
został przez Szmula Rejngiwerta i Icka Rotenbluma. Na parterze mieli oni sklepy, a na piętrze 
mieszkania. Na początku lat 30. XIX wieku jako właściciel domu wymieniony jest Hersz 
Rozenthal51.  Początkowo był to dom jednopiętrowy i takim pozostawał przynajmniej do końca 
lat 90. XIX wieku.  

Trudno dociec, kiedy dobudowano drugie piętro. Prawdopodobnie stało się to z 
inicjatywy Szmula Rozenbluma. W każdym razie pod koniec XIX wieku był to już dom 
dwupiętrowy, wysoki na 12 m, z siedmioma izbami mieszkalnymi i dwoma sklepami 
należącymi najpierw do Rywki Dawidownej Zajdler, a następnie do Chaima Zajdlera52. W latach 
20. XX wieku jako właściciel wymieniany jest Wolf Zylberwasser53, który na parterze prowadził 
sklep z artykułami żelaznymi, a na piętrze miał trzyizbowe mieszkanie. W latach 1941-1945 
sklep należał do Koźlickiego, a po 1946 r. Stanisław Wach miał w tym miejscu piwiarnię. Obok 
prowadził on również sprzedaż artykułów elektrotechnicznych. Po 1958 r. ulokowano tam 
sklep przedsiębiorstwa MHD z resztkami tekstylnymi54. Po roku 1945 jako właściciel występuje 
Izrael Markowicz, któremu miejscowy Sąd Grodzki uznał prawo własności do 2/4 tej 
nieruchomości55. Właściciel przed wyjazdem z Tomaszowa nieruchomość sprzedał. Obecnie 
nieruchomość stanowi własność sukcesorów Marii Sobkiewicz, którzy od ulicy posiadają sklep 
obuwniczy. Budynek posiada odnowioną elewację i sprawia wrażenie zadbanego. 

Dom przy Pl. T. Kościuszki nr 4 (dawny nr polic. 23A i B) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Widok na odnowioną elewację narożnego 
domu przy Pl. T. Kościuszki 4. Fot. z 2020 r. 

 

Narożny, dwufrontowy, murowany dom jednopiętrowy prawdopodobnie 
wybudowany z środków Lejba Seng vel Sęk, Lewka Sylbera i Szmula Rejngiwerta. Elewacja 
frontowa szeroka na 42,5 m, wysoka na 8,5 m. Sęk i Rejngiwert z rodzinami mieszkali na 
piętrze, a na parterze mieli sklepy. W międzywojniu dom należał do Szlamy Dobrowolskiego z 

                                                             
51 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (składka ogniowa za lata 1830-1831). 
52 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (podatek podymny za lata 1896-1900). 
53 APTM, AmTM, gr III, sygn. 474 (spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.). 
54 APTM MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707, II pudło (opis nieruchomości przy Pl. Kościuszki). 
55 APTM MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Wykaz nieruchomości wyłączonych spod zarządu Okręgowego Urzędu 
Likwidacyjnego na skutek przyznania prawa własności przez Sąd Grodzki, 1947). 
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jego sklepem spożywczym od ulicy. Miał tu sklep Edward Jarosz mieszkający przy ulicy 
Wieczność 22 (dziś ul. Słowackiego), sprzedaż pieczywa prowadzili Dawid Woszczyński, Izrael 
Szymbach i Motel Tenenbaum56. Po roku 1945 na parterze założyła sklep z obuwiem Elza 
Altenberg. Była ona też współwłaścicielką cukierni „Szyszko-Schab-Altenberg” przy ul. 
Rzeźniczej. Był tu też sklep rzeźniczy Mariana Jarosza, który sprzedawał wędliny z własnego 
wyrobu (wytwarzane przy ul. Spalskiej 66), obok sklepik z zabawkami Daniela Lichego. W tym 
samym czasie Artur Lange otworzył w tym miejscu wytwórnię poduszek elastycznych57. 

Dom przy Pl. T. Kościuszki nr 5 (dawny nr polic. 22 A, B i C)  

Budynek mieszkalny o pow. zabudowy 56 m2 posadowiony na działce 72 m2. Szerokość 
elewacji frontowej 12,5 m, wysokość 8,5 m. Najprawdopodobniej jego pierwszymi 
właścicielami byli Mosze Bleinberg, Pakuła i Mosze Breslauer58. W połowie wieku XIX doszedł 
jeszcze jeden współwłaściciel, którym był Antoni Ciesielski. Każdy z wymienionych 
współwłaścicieli posiadał jeden sklep i zajmował jedno mieszkanie („stancję”). W budynku były 
4 izby mieszkalne i jedno pomieszczenie handlowe. Jedną z izb zajmował Adam Pająk, chirurg 
przybyły z Sochaczewa. Pod koniec wieku XIX jako właściciele występują Bugajski, Zakrzewski 
i Rywka Szeps59. W okresie międzywojennym właścicielem domu był Icek Rozencwajg, który 
handlował mąką. Rywka Łaja Rozencwajg z mężem Herszem prowadzili w tym domu 
piwiarnię60. Obok piwiarni była piekarnia Dawida Woszczyńskiego. Mieszkał tu też Bolesław 
Wolski, który zajmował dwie izby i prowadził sklep spożywczy. Powojenni właściciele to Antoni 
Patek z Inowłodza i Leonard Wawszczak. Na parterze od połowy lat 40. XX wieku Tadeusz 
Bielecki prowadził sklep „Szkło i porcelana” i jednocześnie przy Pl. T. Kościuszki 8 miał on 
wytwórnię luster i szlifiernię szkła. Piotr Grzybowski prowadził sklepik z dewocjonaliami, 
galanterią i słodyczami. Przez pewien czas w latach 40. XX wieku była tu piwiarnia Stefanii 
Kołakowskiej61. Później w tym miejscu Liliana Sulej otworzyła zakład fotograficzny, który 
przetrwał do początku lat 90. XX wieku. 

Obecnie kamieniczka gruntownie odrestaurowana. Na parterze apteka. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za lata 1934-1939). 
57 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
58 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (składka ogniowa za 1830-1831 r.). 
59 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900). 
60 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego za 1937-1938 r.); APTM, SPBETM, sygn. 
49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.). 
61 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego za 1947 r.). 
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Domy o nr 6 i 6a (dawny numer polic. 21A i 21B) 

. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia z lat 60. XX wieku. Widok na domy 
o nr 5-7 przy wschodniej pierzei Pl. T. 
Kościuszki 

 

Murowany, jednopiętrowy dom wybudowany w latach 1829-1830 na działce dzierżawionej od 
dziedzica osady przez Abrama Fryszera wspólnie z handlarzem korzennym i rzeźnikiem 
Abramem Żółtowskim.  W połowie XIX wieku właścicielem nieruchomości został kramarz Josek 
Grincholtz. Z deklaracji podatkowej złożonej w 1866 r. wynika, że był to dom długi od frontu 
na 32 łokcie i szeroki na łokci 18. Wówczas mieszkańcami byli: Abram Żółtowski; blacharz 
Jakób Goldberg; handlarz mąki Lajzer Orbach; krawiec Hil Piotrkowski; handlarka mydła i świec 
Maria Działowska; wyrobnik Szymcha Hildebrand62. 

 Na początku wieku XX doszedł następny współwłaściciel, Stefan Luziński, który był 
właścicielem jednej izby mieszkalnej i sklepu rzeźniczego. Druga część domu oznaczona jako 
6a z czterema izbami mieszkalnymi i sklepem spożywczym była własnością Rywki 
Zameczkowskiej. Miał tu swoje warsztaty czapnik Motel Rotberg i krawiec Moszek Grosman63. 
Po 1945 r. nieruchomość jako opuszczona w zarządzie O.K.L. administrowana przez Miejski 
Zarząd Budynków Mieszkalnych. Na parterze Stanisław Brzeski otworzył sklep z towarami 
galanteryjnymi. W latach 60. i 70. XX wieku w tym domu na parterze miało siedzibę miejscowe 
koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) i Delegatura Automobilklubu 
Łódzkiego64. 

Dom przy Pl. T. Kościuszki 7 (dawny nr polic. 20A i B) 

Dom pod nr 7 wybudowany przed 1830 r. przez Joska Grincholtza przybyłego z Ujazdu 
i Abrama Akrymela przybyłego ze Staszowa65. Później doszedł jeszcze jeden współwłaściciel 
Moszek Sadokierski66. Każdy z współwłaścicieli na parterze miał sklep, a na piętrze mieszkanie. 
W roku 1866 mieszkańcami tego domu byli: handlarze mąki Berek Rygler i Abram Szajewicz; 
handlarz skór Henne Orbach; szewc Izrael Lewkowicz; szklarz Icek Grinholtz67.  

                                                             
62 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
63 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
64 APTM, Biblioteka, sygn. 1227 (Spis telefonów województwa piotrkowskiego 1979/1980). 
65 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za 1830-1831 r.), poz. 18. 
66 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk). 
67 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
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Ta jednopiętowa kamieniczka z czteroizbowym mieszkaniem i dwoma sklepami 
należała od końca wieku XIX do latach 30. XX wieku, po połowie do Henocha Obercyngiera i 
Chaima Benglerowicza68. Rodzina Benglerowicza na piętrze zajmowała dwuizbowe 
mieszkanie. Na parterze do końca lat 30. był sklep spożywczy i z pieczywem Sury Goldberg i 
sklep Chaima Banglerowicza ze śledziami69. Po roku 1945 Piotr Kamiński otworzył na parterze 
niewielką restaurację, a Stefan Sokołowski sklep spożywczy. Był tu też warsztat szewca 
Edwarda Macieja70. 

 

 

 

 

 

Fotografia z lat 60. XX wieku. Widok na 
postój dorożek (sań) i autobusów PKS, oraz 
domy przy Pl. Kościuszki 5/7. Monografia 
„Tomaszów Mazowiecki 1945-1965” pod 
red. T. Kawki, maszynopis w zbiorach 
prywatnych A. Kobalczyka. 

 

 

Narożny dom przy ul. Polnej nr 1. 

Do kamieniczki przy Pl. T. Kościuszki nr 7 (d. nr polic. 20B, plac nr 52) przylega narożny 
dwupiętrowy dom przyporządkowany do ul. Polnej 1, który dawniej posiadał oznaczenie 
numerem policyjnym 149. W roku 1830 stał w tym miejscu jednopiętrowy dom należący do 
Abrama Elbingera, który najprawdopodobniej wybudował go około roku 182871.  Posesja 
zajmowała około 800 m2. W połowie XIX wieku jej właścicielem został kupiec Zelman Rubin.  

W roku 1911 jako właściciel domu przy ul. Polnej 1 (nr polic. 149, nr hipoteczny 341) 
wykazywany był Michał Franciszek Więcławski. Na podstawie jego deklaracji i opisu 
specjalistów Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego wiemy, że w skład 
zabudowy działki wchodził wówczas: trzypiętrowy dom stojący frontem do ul. Polnej wartości 
12 423 rubli; drugi dwupiętrowy, murowany dom stojący frontem do ul. Jerozolimskiej 
wartości 13 207 rubli; dwupiętrowa, murowana przybudówka od strony ul. Polnej i dwie 
jednopiętrowe, murowane oficyny. W podwórku studnia wiercona z ręczną, żelazną pompą 
ssąco-tłoczącą. Łączną wartość zabudowy i działki wyceniono na 45 873 ruble72. W budynkach 
były 34 mieszkania i 7 sklepów. Właścicielami sklepów do roku 1914 byli: Szmul Rozenblum; 

                                                             
68 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (podatek podymny); APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (spis właścicieli 
nieruchomości 1922 r.). 
69 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za lata 1934-1939). 
70 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego za 1945 r.). 
71 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98, k. 97, poz. 103 (Składka ogniowa za 1830-1831 r.). 
72 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1000 (Akt nr 6 pożyczki dla M. F. Więcławskiego). 
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Abram Hamburger; Pejsach Goldstein; Emanuel Futterhendler; Berg Steinberg; Mojsze 
Salwetor73. 

W okresie międzywojennym nieruchomość należała do Moszka Landau, mieszkającego 
przy ulicy Warszawskiej 45 i Mordki Rozena, który mieszkał przy Pl. Kościuszki 24. W 
dwupiętrowym domu było 9 mieszkań jednoizbowych, 5 mieszkań dwuizbowych, a na 
poddaszu 8 mieszkań jednoizbowych. Na parterze zlokalizowanych było 8 sklepów.  Między 
innymi był tu skład sukna i sklep Hersza Dawida Wajsberga74. Po 1945 r. dom Jana Janika, który 
powadził zakład dekarsko-blacharski75. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1911 r. przedstawiający 
zabudowę narożnej nieruchomości przy 
ówczesnym Rynku św. Józefa, ul. Polnej i 
ul. Jerozolimskiej o nr polic. 149 
należącej do Michała Franciszka 
Więcławskiego. APPT, PTKM, sygn. 
48/71/0/-/1000. 

 

 

. 

                                                             
73 Tamże (deklaracja M. Więcławskiego dot. dochodu z mieszkań i lokali). 
74 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych za 1934 r.). 
75 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego za 1947 r.). 
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Fotografia z lat 30. XX wieku. Postój 
dorożek przed kamieniczkami przy Pl. 
Kościuszki 5/7. Z prawej strony widoczny 
dwupiętrowy dom przy ul. Polnej 1.  
Fotografia w zbiorach Skansenu Rzeki 
Pilicy 

 

Domy nr 8 - 13 przy południowej pierzei Placu T. Kościuszki 

 

 

Widok na południowo wschodnią część 
Pl. T. Kościuszki. Widoczny od strony 
lewej szczyt dwupiętrowego budynku 
mieszkalnego przy ul. Polnej 1, 
następny z napisem „PANORAMA” to 
budynek usługowo-handlowy przy Pl. 
T. Kościuszki nr 8, następnie 
dwupiętrowy budynek usługowo-
handlowy o nr 9 i podobny budynek o 
nr 10. Fot. z 2020 r. 

 

Kamienice od numeru 8 do 13 stanowiły zwartą zabudowę, która zaczynała się u wylotu ul. 
Polnej, a kończyła u wylotu ul. Berka Joselewicza (dawna ul. Handlowa). Obecnie żaden z 
poniżej opisanych domów nie istnieje. Na początku lat 90. XX wieku były w tak złym stanie 
technicznym, że musiały zostać rozebrane. Powstała na ich miejscu zabudowa niewiele 
przypomina te z XIX wieku. Poniżej opis obejmuje zabudowę powstałą w XIX wieku. 
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Fotografia przedstawia fragment Pl. 
Kościuszki przy wylocie ul. Polnej w 
pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. 
Z prawej strony domy o nr 8 i 9. Z 
lewej strony częściowo zasłonięty 
ścianą cerkwi dom o nr 7 i 
dwupiętrowy dom przy Polnej 1. 

 

 

Dom pod nr 8, oberża Gottliba Holsteina (dawny nr polic. 19, według XIX-wiecznego rejestru 
pomiarowego plac nr 50) 

  

 

 

 

 

 

Współczesny widok na nowy 
narożny dom przy Pl. T. Kościuszki 8. 
Fotografia z 2021 r. 

 

  

Narożny, jednopiętrowy dom przy Pl. T. Kościuszki 8 na fotografii z końca lat 60. XX wieku autorstwa T. Kawki.  
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Do końca lat 80. XX wieku przy Pl. T. Kościuszki nr 8 stał jednopiętrowy, narożny dom 
mieszkalny. Został on wybudowany przed 1826 r. przez Gottliba Holsteina (Holsztayna)76, 
cieślę i oberżystę przybyłego ze Zgorzelca. Po wybudowaniu miał 36 na 18 łokci, wymurowany 
z kamienia wapiennego i cegły, dach dwuspadowy, kryty gontem. Na planie miasta z 1825 r. 
budynek zaznaczono jako już istniejący77. W budynku była sala zabaw i do gry w kręgle, oraz 
trzy stancje, osiem izb mieszkalnych i dwa sklepy.  Do połowy XIX wieku G. Holstein prowadził 
w tym miejscu jedną z najbardziej znanych i uczęszczanych oberży. Pierwszymi mieszkańcami 
tego domu byli m. innymi: oberżysta Wilhelm Hildebrand; krawiec Izydor Thurs; kowal 
Wilhelm Pohl; Tomasz Tuszyński. 

Gottlib Holstein w maju 1851 r. odsprzedał prawa do nieruchomości Hermanowi i 
Bercie małżonkom Galewskim za 2100 rubli78. W budynku było wtedy 26 izb mieszkalnych i 6 
lokali użytkowych. Galewscy w roku 1862 odstąpili swe prawa do nieruchomość fabrykantowi 
sukna Majchrowi vel Michałowi Wajnbergowi, który tego samego roku nabył ją od miasta na 
własność79. W części budynku zainstalował ręczne krosna tkackie i do połowy lat 80. XIX wieku, 
najpierw sam a następnie Izaak Wajnberg prowadzili wyrób sukna. Był tam też skład wódki 
Zusmana Zymemana, sklep M. Łuszczaka i sklep A. Żółtowskiego. W tym samym czasie w 
jednym z lokali sklepowych Beniamin Willich założył sklep z materiałami sukiennymi80. 
Wajnbergowie pozostawali właścicielami nieruchomości do końca XIX wieku. 

      Budynek był kilkakrotnie przebudowywany. W pierwszym dziesięcioleciu XX wieku był 
budynkiem narożnym, przy zbiegu ul. Wschodniej, Polnej i Rynku, którego elewacje zachowały 
cechy stylu neoklasycystycznego.  Rzut poziomy na planie złożonym, zbliżonym do pochylonej 
litery „L”. Bryła zwarta, dwukondygnacyjna z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy 
umiarkowanie stromy, kryty papą. Elewacja frontowa od strony Rynku siedmioosiowa, 
dwukondygnacyjna, ściana tynkowana bez szczególnych ozdób. W narożnikach nieznacznie 
wysunięte pilastry. W osi środkowej fronton segmentowy, poniżej balkon umiejscowiony nad 
wejściem do sieni komunikacyjnej. Niewielki gzyms między kondygnacyjny biegnie przez całą 
długość elewacji. Były też gzymsy nad piętrem i pod okienkami poddasza, oraz płaski gzyms 
koronacyjny. W osiach otwory okienne pierwszej i drugiej kondygnacji prostokątne. Na 
poziomie poddasza, w osiach po dwa okienka wentylacyjno-doświetlające. Podobna elewacja 
od strony ul. Polnej z tym, że sześcioosiowa. Na parterze w osi 2 i 5 drzwi sklepów.  Taki wygląd 
elewacji przetrwał do remontu, jaki był przeprowadzony na początku lat 60. Wtedy 
zlikwidowano zwieńczenie frontonu i narożnych pilastrów, spłaszczono gzyms 
międzykondygnacyjny i koronacyjny. 

      Na początku XX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu Chaima i Moszego 
Najdelwajsa i pozostawała w posiadaniu tej rodziny do lat 40. XX wieku. Berek Najdelwajs 
trudnił się handlem tkaninami tzw. „sprzedażą manufakturową”. Na parterze był warsztat 

                                                             
76 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98, k. 89, poz. 18 (Składka 
ogniowa za lata 1830-1831). 
77 APTM, Zbiory Kartograficzne, Karta wyobrażająca położenie osady Tomaszów, wykonana w 1825 r. przez 
geometrę Ambrożego Prokopowicza. 
78 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Budowa i sprzedaż domów), k. 247 i 269. 
79 Tamże, k. 361 (konsens i umowa kupna). 
80 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 (Podatek przemysłowy 1871-1872); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 
(Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
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szklarski Szmula Szwajdlera, oraz piwiarnia Jakuba Fogiela. Był tu też sklep Jakuba Goldmana 
z materiałami elektrotechnicznymi, Szlamy Zenenraicha z galanterią i sklep Hersza Jelenia81. 

          Po 1945 r. Sąd Grodzki uznał prawo własności do tej nieruchomości Sary Lipskier82. 
Później nieruchomość w ¾ stała się własnością Józefa Sokalskiego i w ¼ Tadeusza Bieleckiego.  
Po wojnie parter zajmował sklep Spółdzielni Wojskowej „Artylerzysta” JW-3768, w którym 
handlowano artykułami spożywczymi, galanterią i tkaninami83. Na parterze budynku w latach 
60. i 70. XX wieku mieściła się poczekalnia i kasy dworca PKS, który obok na płycie Placu 
Kościuszki posiadał przystanki komunikacji międzymiastowej. Był też w tym domu punkt 
napraw sprzętu RTV o nazwie „Pogotowie Telewizyjne”84. 

Stary, XIX-wieczny dom został rozebrany na początku lat 90. XX wieku. Na tym samym miejscu 
(działka nr 12-151 o pow. 686 m²) w latach 1995-1996 wybudowano narożny, dwufrontowy 
budynek usługowo-handlowy o pow. zabudowy 656 m², ściana frontowa długości 20 m, 
wysokość maksymalna 14 m. Znalazł tu siedzibę sklep obuwniczy, salon firmy 
telekomunikacyjnej, gabinety stomatologiczne i siłownia sportowa.  

 

  

 

 

 

Jednopiętrowy, narożny budynek z lewej 
strony fotografii to dawny dom przy Rynku 
św. Józefa oznaczony w XIX wieku nr polic. 
19 (później Pl. Kościuszki nr 8). Fotografia z 
lat 30. XX wieku w zbiorach Naczelnego 
Archiwum Cyfrowego. 

 

 

 

Po rozebraniu starych XIX- 
wiecznych kamieniczek w ich 
miejscu na początku lat 90. 
XX wieku przez prawie 2 lata 
funkcjonował bazar. 
Fotografia ze zbiorów 
prywatnych. 

 

                                                             
81 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
82 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod 
zarządu O.U.L. na skutek przyznania prawa własności przez Sąd Grodzki). 
83 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
84 APTM, Biblioteka, sygn. 1227 (Spis telefonów województwa piotrkowskiego 1979/1980). 
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Dom przy Pl. T. Kościuszki nr 9 (d. nr polic. 18, według XIX-wiecznego rejestru pomiarowego 
miasta plac nr 49) 

  

  

 

 

 

Widok na elewację 
frontowa nowego domu 
przy Pl. T. Kościuszki 9. 
Fotografia z 2021 r. 

 

 

 

Dawny dom przy Pl. T. 
Kościuszki nr 9. Fotografia 
z końca lat 60. XX wieku. 
Zbiory Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony 
Zabytków w Łodzi. 

 

 

Obecnie przy Pl. T. Kościuszki nr 9 stoi dwupiętrowy budynek handlowo-usługowy 
wybudowany w latach 1993-1994. Mieści się w nim apteka, gabinety lekarskie i optyk. Działka 
nr 12-156 o pow. 564 m² zabudowana w 73%. Od strony Pl. T. Kościuszki dwupiętrowy, 
murowany budynek o długości ściany frontowej 22 m i wysokości 9 m. Elewacja 
siedmioosiowa, osi środkowa w niewielkim ryzalicie z głównym wejściem. Dach dwuspadowy 
o kącie nachylenia połaci do 30 stopni, wysokość od poziomu „0” do kalenicy 12,5 m. Ściana 
elewacji otynkowana na gładko, bez ozdób architektonicznych z wyjątkiem ciągnionego, 
profilowanego gzymsu koronacyjnego. Od strony ul. Wschodniej trzy parterowe budynki 
gospodarcze. 

Dawniej w tym miejscu stał jednopiętrowy murowany dom wybudowany przed rokiem 1830. 
W latach 1830-1832 jako właściciel występuje Mendel (Mosiek) Safier, kramarz przybyły do 
Tomaszowa z Rawy85. W połowie XIX wieku jako właściciele domu wykazywani są Blina Nejfeld 
(zapisywana też jako Blume Neufeld) i Henycha Milsztajn (zapisywana tez jako Hinda 
Bermańska)86. W roku 1849 w „spisie ognisk” zamieszczono opis, z którego wynika, że był to 
budynek murowany, piętrowy, pod gontem, na parterze miał pięć izb mieszkalnych i tyleż 

                                                             
85 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98, k. 89, poz. 16 (Składka ogniowa za lata 1830-1831). 
86 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
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samo na piętrze. W ścianie frontowej 10 okien. Na parterze w trzech izbach znajdował się 
szynk Bina Wolfa Zajdnera, obok skład mąki Arona Szepsa87.  

W latach 80. XIX wieku właścicielami domu została rodzina Norymberskich88. 
Najprawdopodobniej wtedy to w podwórku dobudowano oficynę. Na podstawie planu 
sporządzonego w 1912 r. przez specjalistów Piotrkowskiego Towarzystwa Kredytowego 
Miejskiego wiemy, że oprócz jednopiętrowego domu stojącego frontem do Rynku na placu 
należącym do Nusyna i Witli małżonków Norymberskich stał jeszcze drugi dom murowany, 
jednopiętrowy frontem zwrócony do ul. Wschodniej. Ponadto przy zachodniej granicy działki 
stały dwa parterowe, murowane budynki spichlerzy. Łącznie wartość budynków oszacowano 
wówczas na 25 tys. rubli89. 

Na podstawie zachowanych fotografii z końca XIX wieku i planu sytuacyjnego z 1912 r. 
możemy w przybliżeniu opisać jego wygląd. Budynek wybudowany na rzucie prostokąta o 
wymiarach 21,75 na 11,95 m, bryła zwarta, bez podpiwniczenia, mury z kamienia wapiennego 
i tylko częściowo z cegły ceramicznej, dwukondygnacyjny z poddaszem, dach dwuspadowy, 
umiarkowanie stromy, nad kalenicą cztery kominy. Elewacja frontowa siedmioosiowa o 
cechach klasycystycznych. W osi środkowej nieznacznie wysunięta fasada, bez zwieńczenia, z 
bramą wjazdową na parterze i oknem balkonowym na piętrze. Otwór bramy i otwór okna 
balkonowego zwieńczony łukowo. Balkon z poręczą tralkową równy z licem fasady. Otwory 
okienne prostokątne, sklepione płasko, okna z ramą krzyżową, prawdopodobnie typu 
skrzynkowego. W osi okien na poddaszu po dwa okienka wentylacyjne, sklepione półkoliście. 
W części parteru w co drugiej osi skrajnej drzwi prawdopodobnie prowadzące do sklepów. Na 
parterze wszystkie otwory okienne i drzwiowe zabezpieczone dwuskrzydłowymi okiennicami. 
Nad parterem i piętrem niewielki gzyms ciągnący się wzdłuż całej długości elewacji, tzw. gzyms 
koronacyjny, płaski stanowiący oparcie dla rynny. 

  

  

 

Plan sytuacyjny z 1912 r. 
przedstawiający zabudowę 
nieruchomości przy Rynku 
św. Józefa nr polic. 18, nr 
hipoteczny 484, która 
wówczas należała do 
Nusyna i Witli 

Norymberskich. APPT, 
PTKM, sygn. 48/71/0/-
/999   

 

                                                             
87 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów za 1866 r.). 
88 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (podatek podymny od roku 1871 
do 1900). 
89 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/999 (akta pożyczki nr 1179). 
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W roku 1920 nadal jako właściciele domu występowali Nusyn i Witla małżonkowie 
Norymberscy90. Wówczas wartość budynków na podstawie szacunku towarzystwa 
asekuracyjnego wynosiła 16 524 marki polskie. Natomiast po roku 1930 właścicielem części 
nieruchomości został Wolf Zylberman. On też w roku 1931 przeprowadził remont domu91. W 
budynku głównym i oficynie było 19 izb mieszkalnych i 6 lokali użytkowych. W roku 1932 
Nusyn Norymberski wybudował w podwórku piętrowy budynek, przylegający jedną ścianą do 
domu frontowego.  

W roku 1912 sklepy mieszczące się na parterze od strony ulicy należały do Froima 
Fenstermana, Jana Goździka, Mendla Lajzerowicza, Jakuba Sziff a spichlerz w podwórku do 
Nusyna Norymberskiego. Mieszkania zajmowali: 4 pokoje i kuchnię Nusyn Norymberski; pięć 
pokoi i kuchnię na pierwszym piętrze Jakub Sziff; dwa pokoje Mendel Lajzerowicz; dwa pokoje 
Mendel Weisbard; po jednym pokoju Michał Piekarski i Szaja Nirenberg92. W latach 
międzywojennych od strony rynku w kamienicy mieścił się sklep żelazny Joska Rajchmana, 
który miał drugi sklep przy Pl. Kościuszki 16. Był tu też sklep Jakuba Goldmana z artykułami 
elektrotechnicznymi, rowerami i radiami, sklep z dodatkami krawieckim Judla Edelmana i sklep 
z bielizną Pery Rozenblum93. W domu tym miał siedzibę Cech Rzemiosł Zawodów Szewskich, 
który po 1945 r. przekształcił się w Pomocniczą Spółdzielnię Cechu Szewców i Cholewkarzy 
„Przyszłość”. Zakład szewski prowadził Konstanty Wróblewski. 

Po wojnie nieruchomością zarządzała Leokadia Baran i Barbara Dziubałtowska.  W 1947 
r. Sąd Grodzki uznał prawo własności i przekazał ja we władanie Dawidowi Szai 
Niremberskiemu vel Norymberskiemu94. W tym samym roku nowym właścicielem został 
Antoni Baran95. 

W roku 1945 Józef Kamiński uruchomił na parterze sklep sprzętu gospodarstwa 
domowego, a Henryk Rozpędowski sklep z farbami i materiałami budowlanymi. Obok Marian 
Łuczyński otworzył sklep z maszynami do szycia i częściami do tych maszyn. Później zajął to 
miejsce sklep spółdzielni „RUCH”. 

 

Widok na współczesną zabudowę południowej pierzei Pl. T. Kościuszki. Obejmuje posesje od nr 10 do 13. 
Fotografia z 2020 r. 

                                                             
90 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości z 1922 r.); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 (Księga 
biercza podatku od nieruchomości za 1937-1938 r.). 
91 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1469, k. 19 (zatwierdzenia planów budowy, zezwolenie z 9 XI 1931 r.). 
92 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/999 (deklaracja dochodu z mieszkań N. Norymberskiego). 
93 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
94 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych z zarządu 
OUL). 
95 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/999 (akta nr 65 pożyczki 1179). 
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Dom nr 10 (działka nr 12-155, dawniej nr polic. 17, plac wg XIX-wiecznego rejestru 
pomiarowego miasta nr 48) 

   

 

 

 

 

 

Widok na frontową 
elewację nowego domu 
przy Pl. T. Kościuszki 10. 
Fotografia z 2021 r. 

 

Przy Pl. T. Kościuszki 10 stoi obecnie dwupiętrowy budynek handlowo-usługowy w którym mieści się 
bank i salon firmy telekomunikacyjnej. Posadowiony na działce o pow. 661 m² zajmuje pod zabudowę 
454 m². Frontowa ściana długości 25 m, wysoka na 9 m. Elewacja dziewięcioosiowa, oś środkowa w 
niewielkim ryzalicie, w tej też osi główne wejście. Pas parteru z oknami wystawowymi. Całość elewacji 
otynkowana na gładko, bez ozdób architektonicznych, lico parteru wyłożone płytami ceramicznymi. 
Ściana zwieńczona lekko profilowanym gzymsem koronacyjnym ciągnionym przez całą długość 
elewacji. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni, wysokość budynku (od poziomu „0”) do kalenicy 
12,5 m. Od strony ul. Wschodniej parterowy budynek gospodarczy. 

Pierwszy wybudowany w tym miejscu dom był budynkiem jednopiętrowym o wymiarach 40 
na 18 łokci (później tj. około 1866 r. podawano, że miał 58 łokci długości i 30 łokci szerokości 
miary nowopolskiej), wymurowany z kamienia wapiennego, cegły i kamienia polnego. 
Prawdopodobnie wzniesiony przed 1830 r. przez kupców Jakóba Wajnberga i Hersza Jakuba 
Schonberga96. Na mocy kontraktu wieczystego dzierżawili nieruchomość od Antoniego hr. 
Ostrowskiego. Na parterze domu pod nr 17 było sześć izb mieszkalnych i dwa sklepy, a na 
piętrze sześć izb mieszkalnych. W podwórku wybudowano dwie drewniane oficyny, w których 
były po dwie izby mieszkalne. Jednymi z pierwszych mieszkańców tego domu poza 
właścicielami byli: makler Mosze Aron Steinman; służąca Łaja Sternstein; wyrobnik Izrael 
Berkowicz, kupiec Pinkus Helpern. 

W roku 1860 Hersz Jakub Schonberg odstąpił swoją część Jakóbowi Wajnbergowi, który 
następnie nabył nieruchomość od miasta97. W roku 1866 Jakób Wajnberg w deklaracji 
podatkowej podawał, że zajmował w tym domu trzy pokoje i kuchnię, na piętrze wynajmował 
dwie izby i kuchnię dla Szkoły Bożniczej Berka Szteinmana i jedną izbę z kuchnią dla fotografisty 
Hila Ber Elbingera. Na dole wynajmował sklep na piwiarnię Szaja Zimerman i Józef Goldman 

                                                             
96 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za 1830-1831), poz. 15.  
97 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Budowa i kupno domów), vol. III, k.20 i 59 (nabycie nieruchomości nr 17 
przy Rynku św. Józefa). 
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sklep sukienny98. Warto zauważyć, że Hil Ber Elbinger był pierwszym tomaszowskim 
fotografem. 

   

 

Plan wykonany przez inż. 
architekta A. Tarnowskiego z 
1887 r. przedstawiający 
zabudowę nieruchomości przy 
Rynku Św. Józefa nr polic. 17.  
Rosyjską litera „в” zaznaczono 
główny dom frontowy, 
natomiast literą „a” 
zaznaczono jednopiętrową 
oficynę stojącą frontem do ul. 
Wschodniej. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/296. 

 

Jeszcze w połowie lat 80. XIX wieku dom przy Rynku św. Józefa pod nr polic. 17 był w 
posiadaniu Lewka Wajnberga, natomiast w roku 1887 jako właściciele nieruchomości 
występują Hil Majer Wejs i Michał Lipsker.  Nowi współwłaściciele w tyle działki, od strony ul. 
Wschodniej mieli wybudować jednopiętrowy murowany dom z bramą przejazdową, a od 
strony zachodniej rząd budynków gospodarczych99. Inwestycja nie została w pełni 
zrealizowana, powstała jedynie część tego domu. Poniżej rysunek fasady zaprojektowany 
przez in. architekta Antoniego Tarnowskiego. 

 

 

 

 

Rysunek fasady 
jednopiętrowej oficyny 
zaprojektowanej przez inz. 
architekta A. Tarnowskiego 
w 1887 r. na zlecenie Hila 
Majera Wejsa i Michała 
Lipskera. APŁ, RGP, sygn. 
39/1/0/4/296. 

 

        W wyniku kolejnych podziałów pod koniec XIX wieku dom stał się własnością Chaima 
Kolersztajna, a następnie Efroima Fenstermana100. 1/26 domu, czyli dwie izby mieszkalne 

                                                             
98 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
99 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/296 (M. Lipsker i H. Wejs, budowa domu pod nr 17 w mieście Tomaszowie 1887 r.). 
100 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości 1925); APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102 
(Podatek od nieruchomości za 1937-1938). 
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należały do Lejby Książkiewicz, która mieszkała przy ul. Wschodniej 20. W latach 30. XX wieku 
miała ona tu sklep piekarniczy. Obok prowadzili piwiarnie Władysława i Michał Marianowscy. 
Mieszkała w tym domu Pera Rozenblum, która trudniła się wyrobem bielizny a sprzedawała 
swe wyroby w sklepie mieszczącym się w kamienicy o numerze 9. Po wojnie do 1947 r. część 
kamienicy w zarządzie MZBM, a część w posiadaniu Stanisława Pawlika101. W 1947 r. 1/28 
nieruchomości Sąd Grodzki przyznał Stefanowi Krześlakowi102. 

     Po 1945 r. Maria Błaszczyk otworzyła tu sklep z galanterią i tekstyliami, Tadeusz 
Rozpędowski sklep z dodatkami krawieckimi, a Stefan Krześlak sklep z artykułami spożywczymi 
i kolonialnymi. Stanisław Frątczak prowadził w podwórku sprzedaż wapna i farb. Była też w 
tym miejscu pracownia kapeluszy Heleny Okoń. Ulokowano tu też punkt krawiecko - kuśnierski 
Spółdzielni Usług Skórzanych „Pokój”103. W latach 60. Spółdzielnia Usługowa „Uranium” 
otworzyła w tym miejscu zakład fotograficzny, który prowadziła Jadwiga Szymczyk104. 

 

  

 

 

 

 

Rozbiórka domów południowej strony Pl. T. 
Kościuszki. Trzeci od lewej to dom nr 10. 
Fotografia ze zbiorów prywatnych. 

 

Dom przy Pl. T. Kościuszki nr 11 (d. nr polic. 16, plac nr 47, dawniej oberża Krystiana Lorenca) 

  

 

 

 

 

 

 

 Widok na elewację nowego domu przy 
Pl. Kościuszki 11. Fotografia z 2021 r. 

 

                                                             
101 APTM, Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/321/0/-/544 (Ewidencja nieruchomości). 
102 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod 
zarządu OUL). 
103 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego za 1947 r.). 
104 APTM, Biblioteka, sygn. 1227 (Spis telefonów województwa piotrkowskiego 1979/1980). 
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Od roku 1994 przy Pl. Kościuszki 11 stoi dwupiętrowy budynek handlowo-usługowy w 
którym mieści się bank i salon jubilerski. Działka o pow. około 630 m², pod zabudową 621 m². 
Ściana frontowa długości 24,5 m, wysoka na 9 m, dziewięcioosiowa, oś środkowa w niewielkim 
ryzalicie. W tejże osi wejście główne do budynku. W pasie parteru okna wystawowe, które 
rozmieszczono symetrycznie po obu stronach osi środkowej. Dach dwuspadowy, kalenica 
równoległa do ścian wzdłużnych, położona 12,5 m od poziomu „0”. Lico elewacji otynkowane 
na gładko, bez ozdób architektonicznych z wyjątkiem lekko profilowanego, ciągnionego 
gzymsu koronacyjnego. 

W XIX wieku na tym miejscu stał jednopiętrowy, murowany, kryty gontem dom 
wybudowany około 1826 r. Oznaczony był nr polic. 16 a plac według ówczesnego rejestru nosił 
numer 47. Prawdopodobnie budynek wybudowano z środków Zusmana lub Binema 
Goldmanów, kramarzy, którzy przesiedlili się do Tomaszowa z Ujazdu. Pierwszymi 
mieszkańcami tego domu były rodziny właścicieli oraz szynkarz Traugot Kube, czeladnicy 
Antoni Sager i Emanuel Hirzekorn, Zygfryd Wilhelm Hernich, Abram Salomonowicz, Mayer 
Jakubowicz, Michał Dessau, Sura Nejfeld105. W latach 30. XIX wieku pojawiają się 
współwłaściciele Hersz Berg i szynkarz Nuta Granat106. W budynku na parterze było 6 izb i dwa 
sklepy, a na piętrze 4 izby mieszkalne. Dom długi od frontu na 55 łokci, posiadał 14 okien. 
Prawdopodobnie przed rokiem 1828 właśnie w tym domu Jan Krystian Lorenc prowadził jedną 
z bardziej znanych w mieście oberży. Jego żona Zuzanna Mannigel, była córką założyciela 
cechu tomaszowskich sukienników. W latach 60. XIX wieku jako właściciele domu występują 
spadkobiercy Moszka Oera, którzy wynajmowali jeden lokal na sklep korzenny Pijusowi 
Blejbergowi, jeden lokal na szynk wódki Franciszkowi Bielatowi i lokal na piekarnię Nucie 
Ejmanowi. Mieszkania na piętrze zajmował tasiemkarz Icek Aron Lukier i krawiec Szulim 
Flum107. W latach 70. XIX wieku jako właściciele nieruchomości wykazywani są Hersz Berg i 
Nuta Granat. Wymienia się też maklera Abrama Izraelowicza, który w tym domu prowadził 
interes kupiecki108. W latach 1915-1918 działała tu restauracja Mendla Donnera109. 

W latach międzywojennych dom znalazł się w posiadaniu Berka Kurca. W budynku było 
12 izb mieszkalnych i dwa lokale użytkowe. Na parterze dwa lokale zajmował sklep spożywczy 
i z artykułami kolonialnymi prowadzony przez Berka i Leona Kurców.  Ponadto Leon Kurc 
prowadził handel zbożem i mąką. Obok był kantor spółki transportowej z o.o. „Samochód” 
(przystanek autobusu na dworcu autobusowym przy ul. św. Antoniego 1/3, całkowicie 
zniszczonym w czasie jednego z pierwszych bombardowań we wrześniu 1939 roku) i piwiarnia 
Daniela Kryże110. 

Po wojnie nieruchomość podzielona na dwie części o nr 11 i 11a. Jedna część stanowiła 
własność Władysława Rózgi, a następnie Władysława i Leokadii Horbik. W połowie lat 40. 
otworzyli tu piwiarnię Wacław Bulkiewicz w spółce z Mieczysławem Gostyńskim. Obok mieścił 

                                                             
105 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/305 (Dowody osób mieszkających w domu o nr polic. 16). 
106 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za 1830-1831); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 
(Podatek podymny). 
107 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów za 1866 r.). 
108 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 (Podatek przemysłowy za lata 1871-1872). 
109 Polen. Adressbuch für Industrie…, s. 259. 
110 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
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się zakład naprawy wag Franciszka Majchrzaka i Kazimierza Tarkowskiego. Były też tu biura 
Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy. Na piętrze warsztat krawiecki Izraela Baryckiego111. 

Dom nr 12 (d nr. polic. 15, według XIX-wiecznego rejestru pomiarowego plac nr 46) 

  

 

 

 

 

 

 Widok frontowej elewacji dwupiętrowego 
domu przy Pl. T. Kościuszki 12. Fotografia z 
2021 r. 

 

 Dwupiętrowy budynek handlowo-usługowy, w którym mieści się placówka banku, 
salon firmy telekomunikacyjnej i sklep meblowy został wybudowany w latach 1993-1994. Dom 
posadowiony na działce o powierzchni 456 m² nr 12-153. Zajmuje pod zabudowę około 394 
m², dł. ściany frontowej 17,5 m, wysokość 9 m. Elewacja siedmioosiowa, w osi środkowej 
wejście główne. Lico ściany otynkowane na gładko i pomalowane. Dach dwuspadowy, 
wysokość budynku od poziomu „0” do kalenicy 12,5 m. 

W latach 30. XIX wieku był na tym miejscu dom jednopiętrowy, murowany z kamienia 
wapiennego, o wymiarach 29 na 18 łokci, kryty gontem. Najprawdopodobniej wybudowany 
pomiędzy rokiem 1825 a 1826 przez Ankiela Sztajmana (Steinman), maklera112. Dom posiadał 
8 izb, a w ścianie frontowej było 12 okien. W tym samym czasie powstała też drewniana 
oficyna z dwoma izbami mieszkalnymi. Poza rodziną właściciela pierwszymi mieszkańcami tych 
domów byli: Abram Szter; Haja Horowiczowa; Tekla i Karol małżonkowie Rytter; Michał 
Berkowicz; stolarz Johann Heinrich Knalb; szewc Ludwik Munke; rzeźnik Hemycha Miksztein, 
Jakub Wejsbaum113. 

W deklaracjach dochodu z domów za 1866 r. jako właściciele nieruchomości występują 
Abram i Lewek Wajs. Zajmowali oni parter a całe piętro wynajmowało na kwaterunek 
wojsko114. 

Po roku 1871 jako właściciel domu wykazywany jest jedynie Lewek Wajs115. W latach 
1896-1900 wskazuje się jako właścicieli Lewka Wajs i M. Lipiekowicza. W latach 20. XX wieku 
nieruchomość należała do Idla Pakuły. Natomiast z opisu nieruchomości sporządzonego w 

                                                             
111APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego za 1947 r.). 
112 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za lata 1830-1831); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 
(Spis ognisk z 1849 r.). 
113 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/304 (Dowody osób mieszkających pod nr 15 oraz kartoteka mieszkańców 
stałych Tomaszowa z l. 1833-1840). 
114 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracja dochodu z domów za 1866 r.). 
115 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny). 
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1938 r. wynika, że dom był wspólną własnością Teresy (Temy) Pakuły i Mordki Hersza 
Kaczkowicza, zamieszkałego przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 3. Powierzchnia działki to  
592 m2. z tego 400 m2 pod zabudową. Długość elewacji frontowej 22 m, podwórko brukowane 
o powierzchni 144 m2. W budynku głównym na piętrze jedno mieszkanie dwupokojowe i jedno 
mieszkanie czteropokojowe. Na parterze od strony rynku cztery lokale sklepowe. W jednym z 
nich Berek Bornsztajn prowadził sprzedaż maszyn kuchennych i szkła. Obok Chaim Milsztajn 
miał sklep spożywczy i wyrób szczotek, natomiast Jakub Żelaźnik prowadził sklep z wyrobami 
metalowymi i farbami. Rafał Pakuła w podwórku prowadził sprzedaż węgla. Przez pewien czas 
w latach 30. wspomniany Chaim Froim Milsztajn w podwórku miał niewielki zakład zwany 
szumnie Fabryką Sprzętu i Wyrobów Tytoniowych116. 

Po wojnie nieruchomość w 35% (13 izb mieszkalnych) należała do Marii i Jana 
Szczukockich, a pozostała część stanowiła własność komunalną, administrowaną przez 
MZBM117. W roku 1946 Jan Brzeski otworzył na parterze tego domu sklep z artykułami 
żelaznymi i kuchennymi. 

Pl. T. Kościuszki nr 13 (d. nr polic. 14, plac wg rejestru pomiarowego nr 45) 

  

  

 

 

 

 

Elewacja frontowa nowej kamienicy 
przy Pl. T. Kościuszki 13. Fotografia z 
2021 r. 

 

Przy Pl. T. Kościuszki 13 stoi dwupiętrowy, murowany, narożny, dwufrontowy budynek 
handlowo-usługowy w którym mieści się sklep z artykułami dekoracyjnymi i firanami, dwie 
placówki bankowe, kancelaria komornicza. Dom o pow. zabudowy 346 m², posadowiony na 
placu o pow. 463 m², wybudowany w latach 1993-1994. Ściana frontowa dł. 18 m, wysoka na 
9 m, siedmioosiowa z tym, że ostatnia oś to ścięty narożnik. Całkowita wysokość budynku 12,5 
m (do kalenicy). W czwartej, ryzalitowo wysuniętej osi wejście główne. Na poziomie parteru 
dwa panoramiczne okna wystawowe. W narożniku wejście boczne do placówki bankowej a na 
piętrach balkony wspornikowe. Lico ściany otynkowane na gładko bez ozdób 
architektonicznych, oś środkowa i narożna pomalowana na kolor ceglasty a pozostała część na 
żółto. 

Dawniej w tym miejscu znajdował się również narożny dom [ul. Berka Joselewicza (d. 
ul Handlowa) i Pl. Kościuszki], który prawdopodobnie wybudowano około 1826 r. Wówczas 

                                                             
116 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek przemysłowy 1937-1938). 
117 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/646 wykaz osób posiadających nieruchomości z lat 1948-1950); APTM, MRN i ZM, 
sygn. 49/212/0/8/380 (Sprawy różne z 1947 r. Wykaz nieruchomości wyłączonych spod zarządu O.U.L. na skutek 
przyznania prawa własności przez miejscowy Sąd Grodzki). 
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właścicielem nieruchomości był Icek Szperling118. Po wybudowaniu aż do drugiej połowy XIX 
wieku był to dom murowany, piętrowy, kryty gontem o wymiarach 30 na 18 łokci. Posiadał 
cztery izby mieszkalne i sklep. Miał 13 okien w ścianie frontowej od Rynku119. Między innymi 
w latach 1831-1855 mieszkał w tym domu Rachmil Erlich, rabin przybyły do Tomaszowa z 
Ujazdu. Poza rodzinami Icka, Mosze i Abrama Szperlingów, którzy przesiedlili się do 
Tomaszowa z Zaborowa, w l. 30. XIX wieku mieszkali w tym domu: Jan i Monika Lewczewscy; 
Beniamin Steinberg; Wolf Fryd; Fryderyk Wilhelm Thulman120 

W latach 40. XIX wieku nieruchomość stała się własnością fabrykanta Fryderyka 
Stumpfa, który założył jako pierwszy w Tomaszowie duży zakład wełniany. Był to folusz i 
farbiarnia uruchomiona w 1824 r. (przed wybudowaniem Filatury i Batavi).  Folusz ulokowany 
był przy Stawie Miejskim na północnej stronie ul. Tkackiej (dawnej Grinberskiej). Fryderyk 
Stumpf przybył z Grünberg (Zielonej Góry).  Otrzymał od Antoniego hr. Ostrowskiego 
gwarancje, że w ciągu 10 lat żaden farbiarz nie zostanie przyjęty do miasta. Stało się jednak 
inaczej, czego też nie ukrywał A. Ostrowski121. Już w 1827 r. kilku sukienników założyło 
kompanię foluszową i zawarło 6-letni kontrakt na nieodpłatne i nieograniczone korzystanie z 
wód Wolbórki do założenia własnego folusza122. Sytuacja ta w niczym nie umniejsza roli 
Fryderyka Stumpfa jaką odegrał w tworzeniu i rozwoju miejscowych zakładów foluszniczych i 
farbiarskich. Nie poprzestał on na zakładzie w Tomaszowie i po roku 1833 założył dużą Fabrykę 
Sukna w Starzycach. Był jednym z najzamożniejszych tomaszowskich przedsiębiorców, ale też 
najdynamiczniej rozwijającym swe zakłady w pierwszej połowie XIX wieku.  

Na początku lat 60. XIX wieku kamienica przy Rynku o nr polic. 14 (Pl. Kościuszki 13) 
staje się własnością Lejba Hersza Rejngiwerta a następnie Haima Wajnberga.  Sukiennik Karol 
Grochman posiadał w tym domu warsztaty tkackie123. Na parterze Karol August Tuk prowadził 
w dwóch izbach szynk wódki. Mieszkania wynajmowali: handlarz Hersz Bogusławski, winiarz 
Hersz Ejchenbaum, krawiec Fałek Granat, kupiec sukienny Majer Śpiewak, szynkarz Jonas 
Herszberg i piekarz Fałek Salomonowicz124. 

W latach międzywojennych właścicielami nieruchomości byli Nusen i Hana Rojza 
Szajnowiczowie. Plac 320 m2 zabudowany domem mieszkalnym (pow. zabudowy 220 m² i 
komórkami, pow. zabudowy 20 m²) Była tu herbaciarnia Mosze Kachwiana. W podwórku 
Mordka Szajnowicz miał warsztat blacharsko-dekarski. W latach 1940-1945 nieruchomość w 
zarządzie niemieckim. Na parterze lokale sklepowe wynajęto Ludwikowi Schmidtowi, który 

                                                             
118 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za 1830-1831), k. 89, poz. 12. 
119 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk). 
120 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/303 (Dowody mieszkających w domu nr 14); APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/1.2/266 (Księga ludności stałej Tomaszowa z lat 1833-1840). 
121  Antoni hr. Ostrowski w swych wspomnieniach pisze „…wybornych zasiedliłem farbierzy”; [A. Ostrowski], 
Pomysły o potrzebie reformy towarzyskiey w ogolności, a mianowiciey co do Izraelitów w Polszcze, przez 
założyciela miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Paryż 1834, s. 164, 
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/302782/edition/289664/content [dostęp: 11.03.2022]. 
122 APTM, Akta Notariusza Stanisława Sierzputowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/32/0/-/1, akt nr 
55 z 1827 r. Do kompanii foluszniczej należeli: Wilhelm Blachman, August Piltzy, Samuel Schultz, Karol Zimerman, 
Wilhelm Begman, Fryderyk Strumpf, Henryk Mathens, bracia Knothe. 
123 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 (Podatek 
przemysłowy za lata 1871-1872). 
124 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów za 1866 r.). 

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/302782/edition/289664/content
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urządził w nich skład szyb i szkła125. Po wojnie nieruchomość w zasobach komunalnych, 
zarządzana przez MZBM. W połowie lat 40. Jan Burski, Czesław Zysiak i Stanisław Gadaj 
otworzyli na parterze punkt skupu warzyw i owoców. Drugi taki punkt ulokowali przy Pl.  
Kościuszki 24. W podwórzu Mieczysław Galwas prowadził warsztat ślusarski i naprawę 
rowerów, Regina Piwowarska miała tu sklep spożywczy, a Maria i Jan Szczepanik sklep z 
artykułami mieszanymi126. 

Ul. Berka Joselewicza 2 (dawniej nr polic. 137, wschodnia część placu wg rejestru 
pomiarowego nr 155, d. ul. Handlowa 2) Dom z pochyloną fasadą 

 

 

 

 

 

 

XIX-wieczny, parterowy dom przy ul. Berka 
Joselewicza 2 z wyraźnie pochyloną ścianą 
fasady. Fotografia z lutego 2019 r. 

  

 

 

 

 

 

 

Plan sytuacyjny z 1893 r. przedstawiający 
usytuowanie placu o nr polic. 137 należącego 
wówczas do Szmula Wrocławskiego. APŁ, RGP, 
sygn. 39/1/0/4/3295.  

 

 

Ten parterowy dom mieszkalny z pierwszej połowy XIX wieku nie leży bezpośrednio 
przy Pl. T. Kościuszki, ale z uwagi na jego usytuowanie w południowo zachodnim rogu placu 
jak i obecny stan zachowania nie sposób go pominąć. Trudno jednoznacznie i dokładnie ustalić 
datę jego wybudowania. Prawdopodobnie powstał w latach 30. XIX wieku, ma bowiem 
architekturę typową dla domów budowanych dla osadników przybywających do Tomaszowa.  

                                                             
125 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego za 1937-1938 r.). 
126 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
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Posiada grube mury z kamienia wapiennego posadowione na fundamencie z głazów polnych. 
Bryła zwarta na planie prostokąta z pozornym jednoosiowym ryzalitem w osi środkowej. W 
tejże osi facjatka zwieńczona trójkątnym szczytem. Prawdopodobnie w przeszłości pod oknem 
facjatki było wejście do przelotowej sieni. Obecnie część sieni zajęta na mieszkanie, a główne 
drzwi wejściowe zastąpiono oknem. Wejście do budynku od strony podwórza. W holu schody 
z bloków piaskowca prowadzą na mieszkalne poddasze. Elewacja frontowa siedmioosiowa, 
gładko otynkowana bez ozdób architektonicznych. Dach stromy dwuspadowy, kryty papą choć 
zapewne w XIX wieku gontowy. Symetrycznie po obu bokach facjatki, miniaturowe drewniane 
lukarny z okienkami doświetlającymi poddasze. Zachowała się też gospodarcza piwnica 
umiejscowiona pod fragmentem dawnej części holu. Nad piwnicą łukowy strop ceglany. 

W roku 1833 dom pozostawał w posiadaniu Judki Denkera, który do Tomaszowa przybył z 
Kałuszyna127. Poza rodziną Denkera mieszkał w tym domu sukiennik Dawid Bornsztein, 
sukiennik Jan Karsch i wyrobnik Abram Żurkowski. Pod koniec lat 80. XIX wieku nieruchomość 
znajdowała się w posiadaniu rodziny Nuhimana i Szmula Wrocławskich. Posiadali oni również 
działkę z ogrodem o nr 137a/212 przy drodze na Bocian (obecnie ul. prezydenta I. Mościckiego 
22). Szmul Wrocławski w roku 1893 w podwórku wybudował murowaną szopę z 
poddaszem128. W pierwszych latach XX wieku nieruchomość znalazła się w posiadaniu Peretza 
Szternfelda, który w roku 1911 w podwórku tej posesji na podstawie projektu inż. architekta 
K. Klejberga wybudował parterowy budynek pralni129. W latach międzywojennych dom nadal 
należał do rodziny Dwojry i Peretza małżonków Szternfeldów130.   

 

 

 

 

 

 

 

Schody wykonane z bloków piaskowca opartych na ceglanym 
sklepieniu i murowanej ścianie prowadzą na mieszkalne 
poddasze XIX wiecznego domu przy ul. Berka Joselewicza 2. 
Metalowa balustrada schodów z lat międzywojennych. Stan z 
lutego 2019 r. 

 

                                                             
127 APTM, AmTM, sygn.  49/7/0/1.3/594 (Akta Burmistrza tyczące nieruchomości i kapitałów miejskich). 
128 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/3295 (Projekt budowy murowanych: parterowej szopy z poddaszem i 
jednopiętrowych komórek na nieruchomości Szmula Wrocławskiego pod numerem 137, przy ulicy Handlowej w 
mieście Tomaszowie).  
129 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/11672 (Budowa pralni przez P. Szternfelda); APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1012 
(Akta pożyczki nr 1344 dla P. Szternfelda). 
130 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/645 (Wykaz osób posiadających nieruchomości za lata 1939-1940). 
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Po 1945 r. nieruchomość w zarządzie miejskim. Obecnie gruntownie odnowiony. Na uwagę 
zasługuje fasada, która od kilkudziesięciu lat znacznie pochyliła się w stronę chodnika. W 
budynku z wejściem od strony ulicy tradycyjny warsztat szewski.  

 

Pl. Kościuszki nr 14/15 - Al. Marszałka Piłsudskiego 1/3. Dawniej kamienica Śpiewaka i 
Oderfelda o numerze polic. 13, plac wg. rejestru pomiarowego nr 44. 

 

Wschodnia fasada kamienicy przy Pl. T. Kościuszki 14/15. Fotografia z lutego 2019 r. 

Zabudowę Pl. T. Kościuszki od strony zachodniej (przy wylocie Al. Marszałka 
Piłsudskiego) stanowiły narożne domy o nr 14/15 (d. nr polic. 13).  

W roku 1826 r. nieruchomość przy Rynku św. Józefa nr polic. 13 (Pl. T. Kościuszki nr 
14/15) na mocy kontraktu wieczysto-dzierżawnego nr 2010/1826 znalazła się w posiadaniu 
Samuela Salina, a od roku 1839 jego zięcia Wilhelma Blachmana. Zabudowa tego miejsca 
powstawała w latach 1826-1831. Jako pierwszy powstał budynek mieszkalny, który stanął 
frontem do Rynku. Dom ten w części był też fabryką sukna i farbiarnią. Wybudowany głównie 
z kamienia polnego, kamienia wapiennego i częściowo z cegły palonej. Stropy i dach o 
konstrukcji drewnianej. Posiadał parter i piętro, oraz obszerne poddasze. Dach spadzisty, kryty 
gontem.  Frontowa ściana początkowo długa na 90 łokci a po rozbudowie 124 łokcie miary 
nowopolskiej. Usytuowana była wzdłuż zachodniego krańca Rynku. Od strony ul. Kaliskiej (dziś 
Al. Piłsudskiego) szczyt początkowo szeroki na 18 łokci a po rozbudowie 110 łokci. Plac od 
strony ul. Kramarskiej zabudowany budynkami gospodarczymi (bauernia i drwalnia) a część 
zajmował ogród warzywny. W brukowanym podwórku znajdowała się studnia. Poza 
właścicielami, pierwszymi mieszkańcami tego domu byli: fabrykant Pinkus Mendel Halpern z 
rodziną, służący Lejb Mendelsburg, kupiec August Köerner, Kwintus Druszul. 

W roku 1841 Wilhelm Blachman wystawił dom na sprzedaż. Zakupem był 
zainteresowany Jutka Denkier ze Zgierza oraz Burmistrz Tomaszowa z zamiarem 
zaadaptowania budynku na ratusz. Dokonano nawet wyceny i wystąpiono o zgodę do 
Naczelnika Powiatu Rawskiego. Ostatecznie Rada Powiatu uznała projekt za zbyt kosztowny i 
nie doszło do sfinalizowania podpisanego przedwstępnie kontraktu131. Po roku 1844 
nieruchomość znalazła się w posiadaniu Mośka Arona i Icka, braci Steinman (Sztejmanów).132 

                                                             
131 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/55, k. 11 i n. (Lokale na biuro magistratu). 
132 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64, k. 12 i n. (Spis ognisk z roku 1849). 



 

 

 

40 
 

Oni to częściowo przebudowali główny budynek. Przynajmniej do końca lat 60. XIX wieku 
właściciele w budynku prowadzili produkcję sukna na 17 krosnach i przy zatrudnieniu od 40 
do 60 robotników133. Synem Icka Steinmana był Julian (Juliusz) Steinman (1842-1920), który 
również mieszkał w tym domu. Był on przedstawicielem Rządu Narodowego i Naczelnikiem 
miasta Tomaszowa podczas Powstania Styczniowego134. W budynku znajdowały się też dwa 
sklepy, które należały do kupca Joska Grundmana i powroźnika Ferdynanda Henkla135. Z 
deklaracji podatkowej złożonej przez braci Steinman w 1866 r. wynika, że wówczas był to już 
dom po rozbudowie, długi na 124 łokcie i szeroki na 110 łokci. Na parterze dwie izby i remizę 
(wozownię) wynajmował Ferdynand Henkel, sklep i dwie izby z piwnica i drwalnią zajmował 
Icek Grundman, dwie izby na parterze i salę fabryczna oraz dziewięć izb i dwie kuchnie na 
piętrze zajmowali właściciele, dwie izby i sale pofabryczna zajmowało wojsko. W oficynie 
(wówczas budynek frontem do ul. Kaliskiej) mieścił się sklep z towarami łokciowymi właścicieli 
oraz spichlerz i farbiarnia, był tam też sklep Abrama Goldberga oraz piekarnia z wozownia 
(remizą) Henryka Hajna136. 

 

Rysunek fasady dawnego XIX wiecznego domu mieszkalno-fabrycznego wybudowanego przez Samuela Salina i 
Wilhelma Blachmana przy Rynku św. Józefa pod nr polic. 13. Jak widać na rysunku, był to budynek jednopiętrowy 
z wysokim poddaszem i dwuspadowym dachem. Zbiory APTM. 

           Od roku 1871 jako właściciel nieruchomości występuje Michał Śpiewak137, kupiec 
sukienny i właściciel farbiarni.  W kamienicy prowadził sklep sukienny, a Icek Wielicki sklep 
spożywczy nazywany wówczas z rosyjska „mleczną ławką” (tak nazywano sklepy, w których 
sprzedawano mleko i nabiał). Z kolei Karol Wajs i Karol Grochman mieli w tym domu ręczne 
warsztaty sukienne138. Po roku 1880 jako współwłaściciele występują Jakub Wajnberg (kupiec 
i bankier), Gustaw Oderfeld i Michał Śpiewak, którzy tworzą spółkę. Był to nadal 

                                                             
133 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/121 (Akta z 1863 r. tyczące się dłużników Banku Polskiego braci Steinman). 
134 Biogram J. Steinmana zob.: K.  T. Witczak, Słownik biograficzny Żydów tomaszowskich, Łódź-Tomaszów 
Mazowiecki 2010, s. 225-226. 
135 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów z roku 1866). 
136 Tamże. 
137 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077 (Podatek 
przemysłowy za lata 1871-1872). 
138 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077; APTM AmTM gr II sygn. 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy za lata 
1871-1875). 
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jednopiętrowy budynek z stromym dwuspadowym dachem. Dopiero po kolejnej przebudowie 
dokonanej przez Gustawa Oderfelda i Józefa Eliasza Śpiewaka w latach 1890-1896 stał się 
domem trzykondygnacyjnym i przybrał rozmiary oraz kształt jaki posiada obecnie. Wtedy 
dobudowano dwupiętrową część północną i zachodnią. W roku 1896 zamknięto podwórze 
budynkami gospodarczymi od strony południowej139. 

      Po zakończeniu przebudowy powstał dwupiętrowy, podpiwniczony dom czynszowy z 
wysokim poddaszem o zwartej bryle, posadowiony na rzucie zbliżonym do litery „U” z 
zaokrąglonymi modernistycznie narożnikami od strony północnej. Przez następne kilkadziesiąt 
lat był największym i najokazalszym budynkiem mieszkalnym w mieście. Mieścił 94 lokale 
mieszkalne i 16 lokali handlowo-usługowych. Wschodnia fasada wieloosiowa z trzema 
środkowymi osiami ujętymi lizenami zwieńczonymi trójkątnym szczytem. W osi środkowej 
wejście do sieni komunikacyjnej, a na piętrach wspornikowo wysunięte balkony. Pierwsze 
dwie skrajne osie w lizenach z balkonami na piętrach i zwieńczeniem w formie prostokątnej 
płyty. Skrajna oś od północy stanowi zaokrąglony narożnik z wejściem do lokalu handlowego 
na parterze i wspornikowymi balkonami na piętrach. Zwieńczenie narożnej osi stanowi 
wyoblony, prostokątny szczyt z polem zdobionym medalionami z motywami roślinnymi. Lico 
ściany gładko otynkowane z wyjątkiem pasa parteru, który był boniowany. W osiach 
prostokątne okna, na poddaszu po dwa małe, prostokątne otwory wentylacyjne. Elewacja 
północna podzielona ramowo lizenami ujmującymi po dwie osie. W środku fasady łukowo 
sklepiona brama przejazdowa. W tejże osi balkony wspornikowe na piętrach. Pas parteru 
głęboko, rustykalnie boniowany. W zaokrąglonym północno-zachodnim narożniku wejście do 
lokalu handlowego umieszczonego w piwnicy. Zwieńczeniem tego narożnika jest zaokrąglony 
szczyt, którego prostokątne pole przyozdobiono medalionami z motywami roślinnymi. Na 
piętrach wysunięte na żeliwnych wspornikach balkony. Elewacja zachodnia, podobnie jak i 
północna, podzielona ramowo lizenami ujmującymi po dwie osie. Wyjątek stanowi oś czwarta 
nad którą umieszczono trójkątne zwieńczenie. Od strony południowego narożnika z ulicy 
Kramarskiej (obecnie ul. Grunwaldzkiej) wąski wjazd na brukowane kamieniem polnym 
podwórko. 

         W latach międzywojennych kamienica należała do Gustawy ze Śpiewaków Oderfeld, 
Dawida Hipolita Oderfelda mieszkającego przy ul. Dąbrowskiej 1 w Częstochowie oraz 
Margarity Wolbergowej, Arona Nissenbauma i Abe Lajserowicza140. Największy udział w 
nieruchomości miał D. H. Oderfeld, do którego należały 74 lokale mieszkalne i 13 lokali 
sklepowych.  Abe Lajserowicz posiadał 13 lokali mieszkalnych i 2 sklepy, Aron Nissenbaum 7 
lokali mieszkalnych i jeden sklep141. Wjazd na dziedziniec bramą od ul. Grunwaldzkiej (dawna 
ul. Kramarska). Część mieszkań posiadała lokalną instalacje wodociągową, a ścieki 
odprowadzane były do dwóch dużych zbiorników. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre 
mieszkania pozbawione były instalacji kanalizacyjnej, a ścieki odprowadzano kanałem 
deszczowym wprost na ulicę142. 

                                                             
139 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5710 (Budowa piętrowych komórek przez J. E. Śpiewaka). 
140 APPT, PTKM, sygn. 48/71/0/-/1034 (akta nr 103 pożyczki dla M. Wolbergowej, odpis zaświadczenia z 18 
listopada 1931 r. Urzędu Skarbowego Podatkowego i Opłat Skarbowych w Brzezinach). 
141 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/102; APTM, US, sygn. 49/5/0/-/748 (Spis właścicieli nieruchomości) 
142 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2692 (Sprawy budowlane 1930-1935, sprawa ścieków z posesji adwokata 
Oderfelda); APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2179 (Stan sanitarny posesji z 1937 r.). 
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           W kamienicy mieszkał między innymi Samuel Norymberski, przedsiębiorca prowadzący 
handel węglem sprowadzanym z Zabrza (skład na ul. św. Antoniego 5 i drugi przy ul. Spalskiej 
45), Leon Anielewicz vel Ancelewicz redaktor i przedsiębiorca posiadający autobus 
komunikacji miejskiej, Teresa Donier prowadząca zakład krawiecki, Estera Jurkiewicz 
prowadząca sprzedaż artykułów żelaznych i wapna, Josek Kozłowski prowadzący olejarnie. Na 
piętrze Binema Tauba wynajmowała pokoje noclegowe. Na parterze był sklep spożywczy 
Teodory Jasińskiej i sklep spożywczy Szymona Beniamińskiego i Abrama Markowicza.  Była tu 
też kawiarnia Wolfa Hellera, piwiarnia Kazimiery Chojnackiej, restauracja i siedziba 
Stowarzyszenia Nauczycieli143. Mieszkał tu również Marian Chojnacki, który miał własną 
kamienicę przy ul. Jeziornej 31144 (dziś ul. Farbiarska) oraz w mieszkaniu nr 15 płk Władysław 
Łokczewski, komendant Powiatowej Komendy Uzupełnień Brzeziny z siedzibą w Tomaszowie 
Mazowieckim145. 
         Po wojnie dom w posiadaniu kilku właścicieli, między innymi Jana Jaworskiego (23 izby 
mieszkalne i 11 użytkowych), Jana Justyny (25 izb mieszkalnych i 9 użytkowych), Władysława 
Pająka i Heleny Małagockiej (16 izb mieszkalnych i 2 użytkowe), a pozostałe w zarządzie 
Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych146. Tuż po wojnie Centrala Handlu Detalicznego 
Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych otworzyła na parterze sklep z tekstyliami i 
galanterią, Helena Sęk sklep z towarami mieszanymi i galanterią, Stefan Wąchała sklep z 
wyrobami tytoniowymi, a Albin Pierściński prowadził warsztat krawiecki147. Rok później, od 22 
stycznia 1946 r. nowo powstała Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska148 zajęła 10 pomieszczeń 
na biura, zakład przetwórczy i sklep firmowy. Spółdzielnia Mleczarska prowadziła siedem 
sklepów, dwa bary mleczne i kiosk uliczny przy zatrudnieniu 45 pracowników administracji, 47 
pracowników produkcji i 17 sprzedawców149. W roku 1956 na parterze od strony wschodniej 
przebudowano dwa lokale na kwiaciarnię MHD i zmodernizowano sklep Spółdzielni 
Mleczarskiej. W roku 1961 miejscowy oddział Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, który w 
tym budynku miał siedzibę z wejściem od strony północnej, umieścił nad gzymsem 
wieńczącym, neon z napisem „Przezorny Zawsze Ubezpieczony”.  Przed umieszczeniem neonu 
dokonano remontu wschodniej elewacji, podczas którego zlikwidowano cztery lizeny 
obejmujące trzy środkowe osie fasady jak i ich trójkątne zwieńczenie. Zlikwidowano też 
prostokątne zwieńczenia na osiach skrajnych.  W tym samym czasie na parterze w narożniku 
budynku otwarto sklep rybny, który mimo kilkakrotnej zmiany właścicieli nadal funkcjonuje. 

                                                             
143 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego za lata 1937-1938); APTM, US, sygn. 
49/5/0/-/146 (Podatek od lokali za 1938-1939 r.). 
144 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 1468 (Sprawy i zezwolenia budowlane). M. Chojnacki wynajmował na przełomie 
lat 20. i 30. XX wieku za 550 zł rocznego czynszu kamienicę przy ul. Jeziornej 31 na potrzeby Szkoły Powszechnej 
nr 7 a wcześniej dla miejscowej Powszechnej Kasy Chorych. 
145 Płk Wł. Łokczewski mieszkał w tym miejscu do października 1932 r. Później przeprowadził się do kamienicy 
przy ul. Św. Antoniego 12. 
146 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707, II pudło (teki inspekcji budowlanej: Pl. T. Kościuszki). 
147 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/4/312 (Karty rzemieślnicze na 1946 r.).  
148 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/503 (Sprawozdania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 1946-1950). 
149 Tamże. 
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Przez kilkanaście lat na parterze z wejściem od strony Pl. Kościuszki miał siedzibę Zespół 
Adwokacki150.  

 

Fotografia z drugiej połowy lat 70. XX wieku. Widok na wschodnią elewację budynku przy Pl. Kościuszki 14/15. 
Nad budynkiem świetlny napis „Przezorny Zawsze Ubezpieczony”. Fotografia ze zbiorów prywatnych. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707 (akta inspekcji budowlanej: Pl. T. Kościuszki). 
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Pl. T. Kościuszki nr 16 (dawny nr polic. 12, plac wg rej. pomiarowego nr 8, nr hip. KW 398) 

  

          

 

 

 

 

Fasada XIX-wiecznego domu przy Pl. T. Kościuszki 
nr 16. Fotografia Z. Dziedzińskiego z lutego 2016 
r. 

 Dom wzniesiony przed rokiem 1826 przez Jakuba Sarre151, inżyniera górnika, który 
nadzorował wydobycie rud żelaza w Tomaszowskich Zakładach Górniczo Hutniczych. W 
posiadaniu rodziny Sarre pozostawał do roku 1839, kiedy to został w części zajęty przez Skarb 
Królestwa i sprzedany na licytacji152. Jednak w części nadal pozostawał własnością Marii Sarre. 
Jakub Sarre posiadał koncesję na handel alkoholem i prowadził w tym domu oberżę153. 

          Po wybudowaniu był to budynek jednopiętrowy, niepodpiwniczony, murowany głównie 
z kamienia wapiennego, kamienia polnego i tylko częściowo z cegły, dach kryty dachówką.  
Wejście do sieni komunikacyjnej od strony rynku. Połać dachu czterospadowa, więźba 
dachowa drewniana, krokwiowo-płatwiowa. Podłogi z desek. W sieni schody drewniane. Nad 
wejściem do sieni facjatka z trzema oknami. Można przyjąć, że budynek reprezentuje styl 
późnoklasycystyczny. Długość ściany frontowej od strony Rynku 42 łokcie, szerokość ściany 
szczytowej 24 łokcie. Na parterze było 6 izb mieszkalnych, jedna kuchnia i jeden sklep. Na 
piętrze osiem izb mieszkalnych. Główny budynek w ścianie frontowej długiej na 80 łokci miał 
33 okna154. W tym samym czasie w podwórku wybudowano piętrową, krytą gontem oficynę z 
dwoma izbami mieszkalnymi i piekarnią Fałka Salomonowicza. W drugiej połowie wieku XIX 
parter głównego budynku przeznaczono na sklepy, a piętro na mieszkania. Po roku 1900 
dobudowano od zachodu oficynę zabudowując prześwit pomiędzy głównym budynkiem, a 
domem sąsiadującym od strony zachodniej. Wtedy też we wklęsłym narożniku powstała 
jeszcze jedna klatka schodowa z drewnianym biegiem schodów155. Podwórko, które lekko 
opada w kierunku północnym, zostało w powie XIX wieku wybrukowane kamieniami polnymi.  

Warto zauważyć, że od 1838 r. do 1840 r. w domu tym mieszkał Fryderyk Tripplin, 
doktor filozofii, oficer wojsk napoleońskich, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wraz z nim 
mieszkała jego żona Fryderyka Tripplin z baronów Horn i córka Klotylda156. Przez pewien czas 

                                                             
151 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za lata 1830-1831), poz. 10, karta 89. 
152 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.3/608 (Zajęcie dochodu z domu J. Sarre). 
153 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/49 (Wykaz kupców i kramarzy 1830-1838). 
154 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk w 1840 r.); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje 
dochodu z domów za 1866 r.). 
155 WUOZ, Karta ewidencyjna zabytku-hist. obiektu nr rej 923/67.  
156 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/301 (Dowody mieszkańców domu nr 12). Biogram F. Tripplina (1774-1840) 
autorstwa K. T. Witczaka zob.: Tomaszowski słownik biograficzny, z. 7, red. M. Hubka i in., Tomaszów Mazowiecki 
2012, s. 19-22. 
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w l. 30. XIX wieku mieszkali tu: lekarz miejski Heinrich Bibergeil z żoną Bertą i córkami Zuzanna 
i Karoliną, którzy przybyli do Tomaszowa z Włocławka; fabrykant sukna Wilhelm Blachmann 
przybyły ze Zgorzelca; służąca Marianna Hoffman; wejmejster (winiarz) Karol Schlif. Poza 
wymienionymi w l. 60. XIX wieku mieszkali w tym domu: szlachcianka Teodora Lasocka; 
Antonina Mrówczyńska; Andrzej Kamelski; Gitla Bursztajn; Jan Żabka157. 

W drugiej połowie XIX wieku jako właściciel domu występuje Erazm Gierlicki158 razem 
z Marią Sarre159. Wówczas od frontu na parterze był sklep korzenny Icka Kenigheita, w 
jednoizbowym mieszkaniu z kuchnią mieszkał Jankiel Kenigheit, trzy izby i kuchnie zajmowało 
na kwaterunek wojsko, w dwupokojowym mieszkaniu na piętrze mieszkała rodzina lekarza 
Leopolda Flegiera, trzypokojowe mieszkanie zajmowała rodzina kasjera Ignacego 
Rokickiego160. Pod koniec lat 80. XIX wieku jako właściciel domu o nr 12 wykazywany jest 
Edmund Knothe, a jako właściciel domu o nr 12a Karol Knothe161. Z tego można wnioskować, 
że nieruchomość została podzielona. Pod koniec XIX wieku nieruchomość znalazła się w 
posiadaniu Szmula Rozenbluma, następnie Emanuela Rozenbluma. W budynku znajdowało się 
51 izb mieszkalnych i 2 lokale sklepowe162. W jednym z nich Hana Miller od 1871 r. prowadziła 
sklep z materiałami sukiennymi. Rozenblumowie byli fabrykantami i posiadali tkalnię na końcu 
ul. Jeziornej (dziś ul. Farbiarska). Od połowy XIX wieku był tu też duży sklep korzenny Joska 
Kenighaima i Joska Szepsa. Oficynę w podwórzu zajmował na szynk Josek Herszberg, a obok 
była hurtownia spożywcza „Ziemiopłody”163. W latach międzywojennych na parterze miał 
sklep sukienniczy Jakub Pakin. Była tam też siedziba Spółdzielczej Powszechnej Kasy 
Kredytowej. Josek Rajchman prowadził sklep żelazny, Abram Chmielnicki sklep z garderobą, 
Jan Kubacki sklep mięsny (w 1937 r. przekazał go Marii Chojnackiej), Szmul Mordkowicz 
prowadził sprzedaż galanterii, a Mosze Zuzowski wyrobów piekarniczych. Przez pewien czas 
był tu sklep papierniczy Elimelecha Glasa.  W podwórku hurtownia wina Szilita i piekarnia 
Jankiela Ajzensztajna. Od frontu sklep i hurtownia tytoniu Franciszka Pawlaka. Mieszkała tu i 
miała zakład krawiectwa damskiego Laja Łokieć164. Przez pewien czas była tu też siedziba 
Stowarzyszenia Kupców Żydowskich165. 

          W latach 40. nieruchomość znalazła się w posiadaniu Ignacego, Zofii i Władysława 
Kupisów, oraz w 1/3 Barbary Przybylskiej. Tuż po wojnie w domu tym Henryk Adamczyk miał 
sklep z tekstyliami i galanterią. Obok sklep z naczyniami kuchennymi otworzył Zdzisław 
Gołaszewski, Sabina Kapuścińska sklep z artykułami włókienniczymi, a Maria Wędzikowska 
sklep bławatny. W podwórku Stanisław Perek prowadził warsztat wikliniarski. Przez kilka lat 
była tam też piwiarnia i sklep z owocami i artykułami delikatesowymi, prowadzona przez 
Bogdana Mirowskiego w spółce ze Stanisławą Zachwajewską, a Władysław Wojciechowski 
miał sklep z zabawkami i galanterią. Była tam też piekarnia Władysława Składowskiego i 
warsztat krawiecki Stanisława Woldanowskiego. W latach 50. był tu sklep Związku Inwalidów 

                                                             
157 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/301 (Dowody mieszkańców domu nr 12). 
158 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny za lata 1871-1872). 
159 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (deklaracja Marii Sarre dot. dochodu z domu za 1866 r.). 
160 Tamże. 
161 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (podatek podymny za lata 1896-1900). 
162 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707, II pudło (karta obiektu). 
163 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych). 
164 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Podatek przemysłowy za lata 1937/38). 
165 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/146 (Podatek od wynajmowanych lokali za l. 1938-1939). 
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Wojennych, sklep odzieżowy MHD nr 1, warsztat radiotechniczny Stanisława Glapińskiego, 
sklep GS-u nr 3. Były tu też kancelarie adwokackie. W latach 90. Lech Piwowarski na parterze 
(od strony Al. Marsz. J. Piłsudskiego) otworzył pierwsze w mieście prywatne delikatesy firmy 
PPH „Lech Market”. 

Budynek wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków w Łodzi pod nr rej. 923  
z 29.12.1967 r. 

 

Fotografia z lat 20. XX wieku. Widok na wschodnią ścianę frontową domu przy Pl. Kościuszki 16. Na parterze z 
lewej strony widoczny szyld hurtowni tytoniu Franciszka Pawlaka. Z prawej strony brama wjazdowa na podwórko 
posesji. Fot. zbiory prywatne. 

 

Widok na wschodnią elewację domu przy Pl. T. Kościuszki 15. Fotografia T. Kawki z lat 60. XX wieku. 
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Pl. T. Kościuszki nr 17 (d. nr polic. 11, plac wg. rej. pomiarowego nr 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczesny widok elewacji frontowej 
kamienicy przy Pl. T. Kościuszki 17. Fot. z 
2016 r. autorstwa Z. Dziedzińskiego 

 

 

Dwupiętrowa kamieniczka wybudowana przed 1830 r. W roku 1830 jako właściciel występuje Tobiasz 
Fryderyk Knothe166. Nieco później, ale także w latach 30. XIX wieku jako właścicieli wymienia się Szmula 
Remigiewicza i Tobiasza Fryderyka Knothe167. 

Po wybudowaniu była to kamienica dwukondygnacyjna na planie prostokąta z konstrukcją 
ścian z kamienia wapiennego i cegły na zaprawie wapiennej. Więźba dachowa drewniana, 
krokwiowo-jętkowa z dwiema ściankami. Dach kryty gontem (obecnie papą). Sień z wejściem 
od Rynku. W ścianie frontowej długiej na 33 łokcie było 8 okien, drzwi wejściowe do sieni 
komunikacyjnej i drzwi do jednego sklepu. Początkowo dół domu zajmował skład wełny, a na 
piętrze jedna sala była warsztatem sukienniczym, pozostałe zaś izby mieszkaniami. Później na 
parterze były cztery izby, kuchnia i sklep zajmowane przez właściciela domu. Na piętrze cztery 
izby mieszkalne168. W deklaracji złożonej w 1866 r. przez Fryderyka Knothego wynika, że 
wówczas na dole trzy izby i kuchnia zajmowane były na mieszkanie przez właściciela, jedna 
izba przeznaczona na skład wełny i soli. Natomiast na piętrze wszystkie izby zajmowała fabryka 
sukienna169. 

W połowie XIX wieku jedynym właścicielem został fabrykant sukna Fryderyk Knothe.  
On z kolei przekazał dom swemu bratu Karolowi, który opuszczając Tomaszów przekazał go 
córce Marii, żonie Gustawa Bartke. Według przekazów rodzinnych to Gustaw Bartke 
przebudował dom. Natomiast na podstawie akt podatkowych z roku 1896 dom nadal należał 

                                                             
166 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za 1830-1831 r.), poz. 9. 
167 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Budowa i sprzedaż domów). 
168 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849), k. 12. 
169 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli z 1866 r.). 
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do Karola Knothe i był już domem dwupiętrowym, czyli był już po dokonanej przebudowie. 
Wypada więc domniemywać, że to właśnie Karol Knothe był inicjatorem przebudowy, a nie 
Gustaw Bartke. W trakcie przebudowy zmianie uległ wygląd fasady. Dobudowano jedną 
kondygnację i zmieniono konstrukcję dachu, nadając całemu budynkowi styl 
późnoklasycystyczny. Prawdopodobnie wtedy też dobudowano od podwórka oficynę, w której 
umieszczono klatkę schodową. W budynku głównym i oficynie było 27 izb mieszkalnych i 14 
lokali użytkowych. Elewacja południowa (frontowa) trójkondygnacyjna, symetryczna, 
pięcioosiowa. Ściana na parterze z cokołem i boniowaną ścianą do wysokości gzymsu między 
kondygnacyjnego. Centralne główne drzwi wejściowe do sieni umieszczone pomiędzy parą 
pilastrów. Nad wejściem balkon z żeliwną balustradą z motywami geometrycznymi, który 
wsparty jest dwiema żelaznymi kolumienkami. Na pierwszym piętrze pięć prostokątnych 
okien. Okno środkowe w obramowaniu jońskich pilastrów podtrzymujących gzyms 
nadokienny. Po bokach po dwa okna z gzymsami wspartymi na dwóch konsolkach. Drugie 
piętro z pięcioma prostokątnymi oknami w ozdobnych opaskach. Nad oknem środkowym 
trójkątny tympanon. Elewację wieńczy wydatny gzyms koronujący z kostkowym fryzem170. 
Dom wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego pod nr rej. 924 
z 29.12.1967 r. 

   Nieruchomość przy pl. Kościuszki 17 w latach międzywojennych stanowiła własność 
spadkobierców Gustawa Bartke (seniora), a mieszkali w nim: Gustaw Bartke171 (syn Gustawa i 
Marii), jego syn Jakub Bartke, Maria Luiza Bartke (córka Karola B.) i Maria Elżbieta Bartke 
(córka Gustawa B.). W lokalu nr 2 mieściło się biuro oddziału piotrkowskiej elektrowni172. W 
oficynie od podwórka, Sala Kozłowska prowadziła handel zbożem i makiem. Po wojnie 
nieruchomość w posiadaniu Jerzego Bartke zamieszkałego w Krakowie173. Warto zaznaczyć, że 
na pierwszym piętrze znajdowała się Kaplica Parafii Prawosławnej, której proboszczem był 
wówczas ks. Leonidas Nieszczeretow174. W połowie lat 40. Stefan Majan otworzył tu sklep 
meblowy, a Bolesław Wolski sklep z artykułami tekstylnymi175. W latach 50. XX wieku na 
parterze kamienicy był Zakład Kuśnierski, a później sklep MHD z konfekcją. Po remoncie jaki 
dokonany został z środków miejskich w latach 1957-1958 cześć domu została zajęta na 
potrzeby Sądu Powiatowego. Mieścił się tu wydział cywilny, wydział rodzinny, wydział pracy i 
komornik rewiru I. Na II piętrze mieściła się kaplica Parafii Prawosławnej. Obecnie kamienica 
jest odrestaurowana i pozostaje własnością prywatną. 

                                                             
170 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi (dalej: WUOZ), Karta ewidencyjna zabytku nr rej. 924/1967. 
171 Tamże. 
172 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek od lokali za lata 1938-1940). 
173 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707, II pudło (opis nieruchomości: Pl. T. Kościuszki 17). 
174 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.9/1409 (Teczka dot. remontów kapitalnych z 1957 r., pismo nr GKM V-
2/30/57 do prawosławnego ks. biskupa Jerzego i ks. L. Nieszczeretowa). 
175 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
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Fotografia z połowy lat 90. XIX wieku. 
Przedstawia przebudowany dom Gustawa 
Bartke i dom Edmunda Knothego przed 
przebudową. Widoczne połacie dachu domu 
Knothego z charakterystycznymi 
„powiekami” zwanymi też „wolimi oczkami”. 

 

 

 

  

 

 

  

Fotografia T. Kawki z lat 60. XX wieku.  
Przedstawia stan elewacji frontowej kamienicy 
przy Pl. T. Kościuszki 17. Na parterze z lewej 
strony widoczny sklep z MHD z konfekcją. 

 

Budynek Miejskiego Centrum Kultury przy Pl. T. Kościuszki 18 (d. nr polic. 10, plac nr 6) 

  

  

 

 

 

 

Współczesny widok na frontową elewację d. 
domu rodziny Knothe. Fotografia z 2016 r. 
autorstwa Zygmunta Dziedzińskiego. 

 

            Dom wybudowany przed 1829 r. W roku 1830 w wykazie posiadających domy i 
płacących składkę ogniową jako właściciel figuruje fabrykant sukna Ferdynand Blachman176. 
Prawdopodobnie pod koniec lat 30. XIX wieku dom kupili bracia Tobiasz i Fryderyk Knothe. 

                                                             
176 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za lata 1830-1831). 
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Obecnie trudno jednoznacznie ustalić, kiedy bracia Knothe weszli w posiadanie tej 
nieruchomości i czy kupili ją od miasta, czy też od Ferdynanda Blachmana177. 

 

  

 

 

Rysunek w części środkowej przedstawia dom 
braci Knothe (ten z bramą) w połowie XIX 
wieku. Wszystkie połacie dachowe z tzw. 
„powiekami”. Zbiory prywatne. 

 

                Niewątpliwie w roku 1849 w wykazie ognisk dom jest wpisany jako należący do braci 
Tobiasza Wilhelma i Fryderyka Tobiasza Knothe. Potwierdzają to również zestawienia 
podatkowe i deklaracje dochodu z domu za rok 1866, lata 1871 i dalsze178.  Również nie ulega 
wątpliwości, że dom został przebudowany w 1896 r. przez Edmunda Knothego. W deklaracji 
złożonej przez Fryderyka Knothego w 1866 r. wynika, że był to wówczas jednopiętrowy dom 
murowany, długi od frontu na 61 łokci i szeroki na 90 łokci miary nowopolskiej. Dwie izby na 
dole i salę na piętrze wynajmował na fabrykę sukna Albin Majster (Meister). Również dwie 
izby z kuchnią i jedna sale na piętrze zajmował na fabrykę sukna Edmund Knothe. Lokale w 
podwórzu wynajmowane były na kwaterunek wojska179. 

W latach międzywojennych właścicielem nieruchomości była Aleksandra Knothe. W budynku 
głównym było 7 izb mieszkalnych i 14 pomieszczeń użytkowych. Dwie sale na dole domu 
wynajmował na fabrykę sukna Albin Majster. Na początku lat. 30. XIX wieku w budynku tym 
miała siedzibę pierwsza szkoła ewangelicka; jej nauczyciele (m.in. Johann Gottlieb Mischke) 
mieli tu swoje mieszkania. 

Budynek główny, który jak wcześniej wskazałem, został wzniesiony przed 1829 r. r 
posadowiono na planie prostokąta. Był murowany, podpiwniczony, jednopiętrowy, od frontu 
długi na 61 łokci miary nowopolskiej. Fundamenty z kamienia polnego i cegły, ściany z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej, strop nad piwnicą z cegły, ogniotrwały, nad 
parterem i piętrem na belkach drewnianych. Więźba dachowa krokwiowo-jętkowa. Dach kryty 
ceramiczną dachówką. Podłoga w piwnicach gliniana, na parterze ceramiczna i deskowa. 
Schody murowane jednobiegowe o drewnianych stopniach. Balustrada schodowa kuta z 
żelaza o motywach wici roślinnej. Na parterze były cztery izby i kuchnia i tak samo na 

                                                             
177 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/3, k. 18 (Akta dłużnika Wilhelma Blachmana). Od roku 1833 W. Blachman 
borykał się z problemem spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Polskim przed 1830 r. Pomimo, że w roku 1836 od 
Rządu Gubernialnego otrzymał 6 580 złp jako rekompensatę za straty wojenne, to jego zadłużenie w 1837 
wynosiło 7 986 złp. Z tego tytułu na wniosek Banku Polskiego, Burmistrz Tomaszowa zabezpieczył majątek 
fabryczny i dom. Być może wtedy sprzedał dom braciom Knothe. 

178 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek 
podymny za lata 1871-1900). 
179 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
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piętrze180. Początkowo na parterze domu mieściły się warsztaty tkackie, natomiast na piętrze 
mieszkania właścicieli. W ścianie frontowej było wtedy 17 okien. W miarę rozwoju firmy po 
roku 1860 warsztaty tkackie przenoszono do oficyn w głębi podwórza. Dojazd i wejście do 
magazynów i zakładu był od strony ul. Tkackiej. 

Do roku 1896 była to niczym szczególnym nie wyróżniająca się, jednopiętrowa 
kamieniczka z przejezdną sienią zwaną „bramą ogniową”. Przez tę bramę prowadziła droga 
łącząca Rynek z ul. Grinberską i stawem miejskim, który w wieku XIX stanowił m.in.  rezerwuar 
wody na wypadek pożaru. Wartość szacunkowa mieszkalnej kamienicy Knothego określona w 
polisie ubezpieczeniowej z 1886 r. wynosiła 4920 rubli, a wartość oficyny mieszkalno-
fabrycznej oszacowano na 2820 rubli181. 

W roku 1896 Edmund Knothe postanowił przebudować swój dom. Projektantem 
przebudowy fasady i dachu domu był inż. architekt Dawid Lande182. Po przebudowie budynek 
uzyskał jeszcze jedną kondygnację, a elewacja otrzymała charakter secesyjnego pałacyku o 
bogato zdobionej elewacji i dachu. Układ wnętrza dwutraktowy z korytarzem biegnącym przez 
środek. Elewacja frontowa uzyskała układ pięciu przęseł ściennych wyznaczonych przez pary 
boniowanych pilastrów, a między nimi okna o zmiennym rytmie (3-1-3-1-2). Na ostatniej osi 
od wschodu brama.  Ryzality na czwartej i ósmej osi, a w nich po jednym oknie. Nad każdym 
przęsłem w dachu wole oko. W partii środkowej dwa gzymsy koronowe, jeden między 
kondygnacjami, a drugi pod oknami balkonu biegnący przez długość całej elewacji. Elewację 
wieńczy gzyms koronujący, u dołu ozdobiony ząbkowaniem, podtrzymywany przez wolutowe 
modyliony i kroksztyny z ornamentem roślinnym, a pośrodku motyw twarzy ludzkiej. Otwory 
okienne w opaskach z bogatą dekoracją sztukatorską. W każdej ścianie wykusze bogato 
zdobione. Pomiędzy kondygnacjami balkony o balustradzie tralkowej wsparte na wydatnym 
gzymsie koronowym, opartym na wspornikach wolutowych. Nad balkonem wydatny gzyms i 
szczyt zwieńczony esownicami między którymi dekoracja roślinna otacza głowę męską, nad 
która widnieje kartusz z literą K.  Na elewacji data 1896 wskazuje rok dokonania przebudowy.  
Elewacja północna pozbawiona dekoracji183. 

W latach międzywojennych dom i plac przy pl. Kościuszki 18 należały do Aleksandra 
Knothe, mieszkającego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 16184. Z jego upoważnienia 
administratorem kamienicy był mec. Jerzy Augspach, mieszkający przy ul. Kramarskiej 5 
(obecnie ul. Grunwaldzka). W skład nieruchomości wchodził plac o pow. 4265 m2, dom o pow. 
765 m2, podwórze 2500 m i ogród o pow. 1000 m2. W domu miał prywatny gabinet lekarski 
ojciec Jerzego, dr Alfred Augspach i mieszkała w nim Marta Augusta Augspach. Przez pewien 
czas wynajmował tu mieszkanie Erwin Marks trudniący się wyrobem chodników i dywanów.  

Po wojnie, do roku 1958 dom był własnością rodziny Knothe. W latach 40. w podwórku 
Jan Chałubiński uruchomił i przez kilka lat prowadził rozlewnię octu. Następnie w dyspozycji 
MZBM, a od 1962 r. oddany w zarząd i użytkowanie Ministerstwu Sprawiedliwości. Od 1997 r. 

                                                             
180 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z 1849 r.), k. 12. 
181 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/2485 (Ubezpieczenia ogniowe za lata 1886-1889). 
182 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/5973 (Akta dotyczące przebudowy przez Edmunda Knothego w mieście Tomaszowie 
pod numerem 10 fasady i dachu jednopiętrowego domu mieszkalnego). 
183 Opis elewacji frontowej za kartą ewidencyjną zabytku A/84 z 23.09.2009 r. jaka znajduje się w WUOZ.  
184 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 107 (wykaz osób posiadających nieruchomość nr porządkowy 1151 nr rej. 550);  
APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2987 (kartoteka mieszkańców, karta ewidencyjna A. Knothe ur. 8.08.1882 r. zam. przy 
Pl. Kościuszki 18 w latach 1928-1930). 
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przeszedł na własność tegoż ministerstwa. Wtedy też budynek rozbudowano dobudowując 
oficynę. Mieścił się w nim Sąd Powiatowy. Obecnie Miejskie Centrum Kultury i Miejska 
Biblioteka Publiczna. Dom wraz z oficyną i otoczeniem wpisany o rejestru zabytków pod nr. 
A/84 z 23.09.2009. 

 

Dom rodziny Knothe przy Pl. T. Kościuszki 18 na pocztówce z początków XX wieku. Szczyt dachu wieńczy 
pozorna attyka wykonana z metalowych kształtowników. Karta pocztowa ze zbiorów G. Węglarskiego. 

 

. 

 
 

 

 

 

 

Plan z roku 1960 przedstawiający 
rozmieszczenie pomieszczeń na 
parterze budynku przy pl. T. 
Kościuszki 18 w czasie, gdy mieścił 
się w nim Sąd Rejonowy. WUOZ, 
Teczka obiektu zabytkowego. 
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Fasada kamienicy przy Pl. T. Kościuszki 18 na fotografii z lat 70. XX wieku. Fot. T. Kawki 

    

Studnia jaka była przed domem przy Pl. T. Kościuszki 18. Z lewej fot. Z. Dziedzińskiego wykonana podczas robót 
ziemnych przy rewitalizacji terenu w 2013 r. Z prawej fot. T. Kawki z l. 60. XX wieku. Podobna studnia była po 
drugiej stronie placu naprzeciw domu przy Pl. T. Kościuszki nr 9 
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Dom mieszkalny przy Pl. T. Kościuszki 19 (d. nr polic. 9, plac nr 5) 

   

 

 

 

 

 

 

Widok na elewację domu przy Pl. 
T. Kościuszki 19. Fot. z 2020 r. 

 

Klasycystyczna, jednopiętrowa, murowana, podpiwniczona kamieniczka z oficyną i 
zabudowaniami gospodarczymi powstałymi w drugiej połowie lat 20. XIX wieku. Po 
wybudowaniu w budynku było 18 izb mieszkalnych i 9 lokali użytkowych. W ścianie frontowej 
o długości 50 łokci było 11 okien i dwa wejścia do sklepów. Początkowo nieruchomość należała 
do Jakuba Joachima Kempnera, dzierżawcy fryszerek i wielkiego pieca nad Wolbórką i majątku 
ziemskiego Zagórze185. Początkowo w połowie lat 20. XIX wieku rodzina Kempnera mieszkała 
w domu pod nr 1 a po roku 1845 wyprowadziła się do Warszawy. W latach 30. i 40. XIX wieku 
w opisywanym domu pod nr 9 mieszkania wynajmowali: Lebel Sachs, który był pisarzem 
fabrycznym; kupiec Izaak Pacanowski; aptekarz Adam Chałupczyński z synem, którzy przybyli 
z Piotrkowa; podaptekarz Adolf Lange, lekarz Henryk Bibergal i Aron Abram Bibergiel (lub 
Bibergal), rodzina Anieli, Ludwiki i Stanisławy Bezler (Bazler), służący Szymon Rozenzwejg186.  

 Od połowy XIX wieku jako właściciel występuje kupiec Izaak Pacanowski187, który 
zajmował się handlem importowanych trunków. Początkowo I. Pacanowski zajmował 4 izby i 
kuchnię w oficynie, natomiast na parterze domu frontowego miał sklep. Skład trunków mieścił 
się w piwnicy oficyny. W domu frontowym był też sklep prowadzony przez Ezra Rotkinga, na 
piętrze kamienicy 4 izby i kuchnię zajmowała rodzina lekarza Stanisława Markiewicza i trzy 
pokojowe mieszkanie miała rodzina handlarza Rafała Landau188. 

                                                             
185 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za lata 1830-1831). Zagórze stanowi dziś część Kłobucka 
w województwie śląskim. 
186 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/298 (Dowody mieszkających w domu nr 9); APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/1.2/267 (Księga mieszkańców stałych Tomaszowa z lat 1832-1840). 
187 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z 1846 r.); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Dochód z 
domów za 1866 r.). 
188 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (deklaracja dochodu z domu Izaaka Pacanowskiego za 1866 r.). 
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Początek XX wieku. Widok elewacji kamieniczki Paczkowskich. Fot. ze zbiorów Jerzego Pawlika. 

Dom wybudowany na planie prostokąta, mury z kamienia wapiennego na 
fundamentach z kamienia polnego. Stropy na belkach drewnianych, nad piwnicami 
ceramiczne ze sklepieniami kolebkowymi. Oficyna piętrowa, częściowo podpiwniczona. Bryła 
budynku zwarta, jednokondygnacyjna z poddaszem. Dach dwuspadowy w pierwszej połowie 
wieku XIX kryty gontem, a obecnie blachą. Elewacja frontowa siedmioosiowa, 
dwukondygnacyjna, ściana gładka, tynkowana, bez ozdób. Na osi środkowej wejście do sieni, 
a nad nią balkon z metalową balustradą o motywach geometrycznych wsparty na ozdobnych 
metalowych wysięgnikach. 

   

 

 

 

 

 

Ozdobnie wykonane żeliwne odlewy stanowią wsporniki dla 
wysuniętego balkonu kamieniczki przy Pl. T. Kościuszki 19. Fot. 
wykonana w 2020 r. podczas remontu elewacji frontowej. 

Od końca lat 70. XIX wieku (prawdopodobnie od 1874 r.) w domu tym mieszkała 
rodzina Paczkowskich i Willichów. Między innymi Gustaw i Helena z Willichów Paczkowscy. 
Nie wydaje się, aby byli w tym czasie prawnymi właścicielami domu, bowiem w aktach 
podatkowych jako właściciel nadal występuje Izaak Pacanowski189. W kolejnych zapisach za 
lata 1896-1900 jako właściciel domu wymieniany jest Abram Gold190. Najprawdopodobniej, 
jak wskazują na to fotografie wykonane w tych latach, w tym samym czasie frontowa elewacja 
uzyskała wyróżniający wygląd po pomalowaniu w różnokolorowe wzory geometryczne191. 

                                                             
189 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 (Podatek podymny za lata 1871-1873). 
190 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900). 
191 Fotografia kamienicy z początku XX wieku w zbiorach Jerzego Pawlika, kopia w posiadaniu autora. 
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Wcześniej, bo w latach 70. i 80. XIX wieku przez pewien czas miała w tym domu siedzibę 
szkoła192. Niewątpliwie w tym czasie Paczkowscy wspólnie z Marcinem Willichem mieli tu 
skład win i sklep z artykułami kolonialnymi. Obok nich też na parterze domu znajdował się 
skład apteczny Stefana Jerzmanowskiego i piwiarnia Izraela Lipotera193. 

           Na początku lat 20. XX wieku dom i oficyna znalazły się w posiadaniu braci Zygmunta i 
Stefana Paczkowskich194. Stefan Paczkowski do roku 1955 r. prowadził tu wytwórnię win 
owocowych. Firma ta wraz z maszynami została przejęta w zarząd państwowy, a następnie 
przekazana dla Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Spożywczego195. W podwórku była też 
niewielka wytwórnia wód gazowanych Władysława Wiśnieckiego. W latach międzywojennych 
i tuż po wojnie na parterze kamienicy w lokalu nr 3 mieścił się skład apteczny Mieczysława 
Kubiczka (zam. Polna 38), a obok Spółdzielcza Kasa Kredytowa i pracownia krawiecka Chaima 
Bełżyckiego196. 

W latach 50. XX wieku były tu sklepy MHD: sportowy, a następnie z odzieżą dla dzieci 
„Liliput” i Bank Spółdzielczy. Później drogeria. W latach 70.  nieruchomość była w ½ własnością 
sukcesorów Stefana Paczkowskiego i po ¼ Marianny i Stanisława Ratajów, oraz Teresy i 
Tadeusza Ratajów. Obecnie kamieniczka w złym stanie technicznym sprawia wrażenie 
opuszczonej i mocno zaniedbanej. 

 

Budynek parafii ewangelicko-augsburskiej, Pl. T. Kościuszki 20 (dawny nr polic. 8, nr hipot. 
7/588) 

   

  

 

 

 

 

 

Widok kamienicy przy Pl. T. Kościuszki 
20. Na parterze widoczne szerokie okno 
wystawowe i wejście do Państwowej 
Apteki nr 11. Fot. z roku 1967.  Zbiory 
WUOZ. 

 

 Dom jednopiętrowy, murowany kryty dachówką ceramiczną, wybudowany pomiędzy 
1826 a 1829 rokiem przez Ludwika Pawlikowskiego, kontrolera fabrycznego Tomaszowskich 
                                                             
192 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy 1876-1877). 
193 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
194 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za 1925 r.). 
195 APŁ, Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Łodzi, sygn. 
39/815/0/1/78 (Zarząd przymusowy nad wytwórnią win owocowych Stefana Paczkowskiego). 
196 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/144 (Podatek o lokali za lata 1938-1940). 
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Zakładów Górniczo-Hutniczych197. Pierwszymi mieszkańcami tego domu była rodzina 
Marianny i Ludwika Pawlikowskiego (dzieci Zofia, Julia, Józef, teściowa Barbara Smulska, 
służąca Barbara Matylska), Józef Szpiczakowski, Wojciech Pilichowski, Józef Miączyński, 
Karolina Lorentz, Adam Halupczyński. W latach 40. XIX wieku zamieszkał w tym domu 
burmistrz Gedeon Goedel, aplikant Jan Kaczanowski, nauczyciel Andrzej Burago i aptekarz 
Adolf Lange198. 

Układ budynku w rzucie prostokąta, dwutraktowy, z sienią na osi w części północnej, z 
której prowadzą schody na piętro. Ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 
wapiennej, stropy drewniane, belkowe z podsufitką, więźba dachowa drewniana, krokwiowo-
jętkowa, krycie dachu podwójną dachówką, tzw. karpiówką. Schody drewniane, zabiegowe, z 
balustradą murowaną z cegły. Budynek na parterze posiadał sześć izb, a na piętrze trzy izby 
mieszkalne i kuchnię. W ścianie frontowej było 6 okien. Elewacja południowa (od strony 
Rynku) symetryczna, siedmioosiowa, dwukondygnacyjna, długość ściany 14,20 m. Ściana 
parteru boniowana. Pośrodku okno pomiędzy szerokimi pilastrami, które sięgają gzymsu 
wieńczącego. Gzyms ten jest bardzo wydatny z frezem kostkowym. Trudno stwierdzić, jak było 
wcześniej, ale obecnie wnętrze bez cech stylowych199. 

 Około roku 1850 Ludwik Pawlikowski, który wówczas wyprowadził się z Tomaszowa 
do Białej Cerkwi koło Kijowa, sprzedał nieruchomość Fryderykowi Knothe200. Dom był 
wynajmowany przez Magistrat na potrzeby miasta201. Zamieszkał w nim burmistrz Gedeon 
Goedel, urzędnik magistracki Jan Kaczanowski i nauczyciel Andrzej Burago. Przez pewien czas 
w domu tym mieściła się ewangelicka szkoła parafialna. Pod koniec wieku XIX nieruchomość 
w drodze darowizny została przekazana parafii ewangelickiej. Po odrestaurowaniu kosztem 
3 200 rubli budynek przeznaczono na użytek szkoły elementarnej z mieszkaniem dla kantora i 
nauczyciela202. Nadal stanowi własność parafii ewangelicko-augsburskiej. Budynek wpisany do 
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków woj. łódzkiego pod nr 925 z 29.12.1967 r. 

W latach 30. i 40. XX wieku na parterze w kamienicy pod nr 20 mieściła się apteka 
Wacława Dionizego Staszewskiego203, oraz sklep galanteryjny Adolfa Matysa204. 
Prawdopodobnie pod koniec lat 30. XX wieku była tu też księgarnia Pejsacha Wajsbarda205. W 
latach 50. miało tu siedzibę Państwowe Biuro Notarialne i Apteka Państwowa 59039 nr 11206. 
W latach 90. był tu sklep wielobranżowy Janusza Chlebnego. Obecnie na parterze apteka i 
lokal gastronomiczny. 

                                                             
197 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64, k. 12 (Spis ognisk). 
198 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/297 (Dowody osób mieszkających w domu nr 8); APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/1.2/267 (Księga mieszkańców stałych Tomaszowa z lat 1832-1840). 
199 WUOZ, Opis wg wkładki do karty ewidencji zabytku, nr rej. 182/67. 
200 APTM, Hipoteka Powiatu Brzezińskiego, sygn. 49/247/0/2/269. 
201 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/829 (Wynajem lokali dla magistratu). 
202 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1415 (Podatek podymny). 
203 Księga Adresowa Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego z informatorami m. stoł. Warszawy, wojew. 
krakowskiego, wojew. kieleckiego, wojew. lwowskiego, wojew. poznańskiego, wojew. pomorskiego z m. Gdynią i 
wojew. Śląskiego. Rocznik 1937/1939, s. 31. 
204 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych). 
205 Książka telefoniczna woj. łódzkiego z 1939 r., spis abonentów m. Tomaszowa Maz. 
206 APTM, Biblioteka, sygn. 1227 (Spis telefonów województwa piotrkowskiego 1979/1980). 
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Widok na kamieniczki pry 
Pl. T. Kościuszki nr 19 i 20. 
Fotografia z lat 60. XX 
wieku autorstwa T. Kawki. 

 

  

Pierwsza i ostatnia strona kontraktu wieczysto-dzierżawnego zawartego pomiędzy Antonim hr. Ostrowskim a 

Ludwikiem Pawlikowskim. APTM, Hipoteka Powiatu Brzezińskiego, sygn. 49/247/0/2/269. 
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Kościół Św. Trójcy przy Placu T. Kościuszki 21 (dawny nr. polic. 7)  Ewangelicko-augsburski 
kościół św. Trójcy. Obiekt wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod nr 440-I-24 z 
13.01.1950 r. oraz 341 z 29.12.1967 r. 

  

Budowę kościoła Św. Trójcy rozpoczęto w roku 
1823 z inicjatywy miejscowego kolegium 
ewangelicko-augsburskiego. Antoni hr. 
Ostrowski przekazał działkę oraz zobowiązał się 
notarialnie (złożył legat) do przekazania na 
budowę kościoła 675 rubli. Kolegium gminy 
ewangelickiej w osobach Fryderyka Stumpfa, 
Tobiasza Knothego, Karola Zimermana i Karola 
Fürstenwalda zainicjowało dobrowolne 
opodatkowanie na budowę świątyni207. 

Pierwszy etap budowy zakończony został w roku 
1829. Niektóre prace budowlane i wyposażenie 
świątyni trwało z przerwami aż do roku 1839. Na 
tak przewlekły cykl budowy wpłynął brak 
wystarczających funduszy i zła koniunktura 
gospodarcza. Zdeponowana suma 675 rubli 
została po klęsce powstania listopadowego 
złożona przez władze carskie w banku krajowym. 
Wypłacona parafii z odsetkami dopiero po 40 
latach. 

Autor projektu pozostaje nieznany. Prawdopodobnie budowniczowie wzorowali się na 
projekcie architekta Johanna Christiana Kammsetzera (1753-1795), nadwornego 
budowniczego i dekoratora króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie jest to jednak 
pewne i równie dobrze podstawą budowy mógł być rozpowszechniony po 1825 r. wzorzec 
architekta Piotra Aignera. W związku z ożywieniem ruchu budowy kościołów w czasach 
Królestwa Kongresowego, Aigner stworzył typowe projekty sakralnych budowli. Opublikował 
wzorniki z zestawieniem rysunków i kosztorysów w kilku wariantach, tak aby można je było 
dostosować do różnej wielkości i zamożności parafii. Wzorce fasad kościelnych Piotra Aignera 
nieomal idealnie odpowiadają wyglądowi fasady kościoła św. Trójcy. 

Po zakończeniu pierwszego etapu budowy w roku 1829 powstał niewielki kościół, 
nawiązujący w swym stylu do klasycyzmu. Zbudowano go na planie prostokąta z półowalną 
absydą, pełniącą funkcję zakrystii od północy. Wnętrze z trzech stron obiegały empory wsparte 
na drewnianych kolumnach, co jest charakterystyczne dla przestrzeni świątyń ewangelickich 

Cechuje go prostota form zdobniczych. Ciekawie prezentuje się elewacja frontowa 
przylegająca bezpośrednio do chodnika Pl. Kościuszki. Fronton stanowi zdobiona południowa 
fasada zwrócona w stronę rynku. Posiada cztery niewielkie pilastry imitujące półkolumny 

                                                             
207 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/850 (Akta względem urządzenia parafii ewangelickiej); APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/1.7/947 (Fundusz składki parafii ewangelickiej 1829-1831). 
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dźwigające tympanon. Są one rozmieszczone symetrycznie po obu stronach wejścia. Wejście 
zaakcentowano portalem, w którego szczytowej części umieszczono datą rozpoczęcia 
budowy. Zwieńczeniem jest schodkowa attyka ukrywająca strome płaszczyzny dachu. 
Najwyższym elementem jest niewielka trapezowa dzwonnica kryta blachą, na szczycie której 
zamocowano metalowy krzyż. Elewacje boczne mają niewielkie otwory okienne i są 
podzielone ozdobnymi pilastrami i gzymsami. Od strony północnej prostokątna bryła budowli 
została zamknięta półokrągłą absydą, którą dzieli zaledwie kilka metrów od skarpy stromo 
opadającej ku ul. Tkackiej. Wewnątrz nad kruchtą chór, jedna główna nawa i prezbiterium. 
Sklepieniem jest strop kolebkowy przechodzący nad kruchtą w strop krzyżowy. Sklepienia 
ozdobione delikatnym boniowaniem. Dwuspadowy dach świątyni pierwotnie był pokryty 
dachówką ceramiczną, obecnie wykonany jest z blachy. 

  

  

 

 

 

Wnętrze kościoła św. Trójcy. Nawę z 
trzech stron obiegają empory wsparte 
na drewnianych kolumnach. Fotografia 
J. Woickiego z 2019 r.  

 

   

 

Fragment ściany nośnej z odbitym 
tynkiem, który odsłonił materiał z 
jakiego wybudowano mury kościoła. 
Wyraźnie widoczny łupany kamień 
wapienny. Cegła ceramiczna użyta do 
budowy nadproży i ościeży otworów 
okiennych i drzwiowych. Fotografia z 
2020 r. 

 

W roku 1873 kosztem 5 tysięcy rubli, kościół został gruntownie odnowiony, podobnie 
jak stojące po obu jego bokach domy: parafialny i szkolny. Wtedy to stare organy z roku 1841 
sprzedano gminie Dąbie i kupiono nowe 14-głosowe. Kościół uzyskał wygląd, który nieomal 
nie zmieniony przetrwał do czasów współczesnych. Do roku 1967 służył wyznawcom religii 
ewangelickiej z tym jednak, że po wybudowaniu w roku 1902 obszernego, gotyckiego kościoła 
Zbawiciela przy ul. św. Antoniego, użytkowany był tylko na nabożeństwa tygodniowe i na 
skromne uroczystość religijne.  Ponownie w latach 1945-1951, kiedy Kościół Zbawiciela został 
zajęty na kościół garnizonowy (a później na czas remontu kościoła św. Antoniego na katolicki 
kościół parafialny), pełnił rolę świątyni parafialnej tutejszych ewangelików. Od roku 1967 
służył tomaszowskiej parafii kościoła polskokatolickiego pod wezwaniem św. Ducha. Po 
likwidacji tej parafii, kościół pozostaje niewykorzystywany. 
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Pl. T. Kościuszki nr 22 (d. nr polic. 6 nr hipoteki KW 914) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Widok elewacji frontowej 
kamienicy przy Pl. T. Kościuszki 22. 
Fot. Z. Dziedzińskiego z 2018 r. 

 

  Jednopiętrowy dom mieszkalny parafii ewangelicko-augsburskiej. Jest to budynek 
murowany, jednopiętrowy z dachem krytym dachówką. Wybudowany na planie prostokąta z 
sienią na osi północ – południe. Został wzniesiony przed rokiem 1829 r. przez kolegium 
kościelne ze składek zebranych od miejscowych ewangelików. Ściany nośne z cegły palonej i 
kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej. Stropy drewniane, belkowe z podsufitką. 
Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-jętkowa z dwiema ściankami stolcowymi. Dach 
trójspadowy o nachyleniu około 35 stopni. Schody drewniane zabiegowe z drewnianą 
balustrada tralkową. Pierwotnie w elewacji południowej było 9 okien. Na parterze były trzy 
izby mieszkalne i kuchnia, a na piętrze cztery izby mieszkalne208. Elewacja frontowa 
dwukondygnacyjna, symetryczna, pięcioosiowa. Ściana parteru boniowana powyżej cokołu. 
Drzwi do sieni umieszczone w płytkiej wnęce, która jest zwieńczona spłaszczonym łukiem 
koszowym. Okna na piętrze rozmieszczone symetrycznie. Środkowe okno z czterema 
pilasterkami. Całość elewacji zwieńczona gzymsem koronującym z fryzem kostkowym. 
Wnętrze nie zachowało cech stylowych209. 
     Od kwietnia 1833 r. zamieszkał w tym domu przybyły do Tomaszowa z Piotrkowa pastor Jan  
Jakób Benni z rodziną. W latach 40. XIX wieku mieszkał w tym domu Wojciech Walter z synem 
i Wojciech Schplet210.  

Do czasu wybudowania przy ul. św. Antoniego nowego ewangelickiego Kościoła 
Zbawiciela, budynek był domem parafialnym tutejszych ewangelików. Po roku 1905 
pomieszczenia parteru wynajmowane były na sklepy, a na piętrze były mieszkania dla 
pracowników parafii. 

W latach międzywojennych na parterze był sklep spożywczy i sklep z odpadami przędzy 
jedwabnej, który prowadziła Rachela i Henoch Landsberg211.  Miał tu też warsztat masarski 

                                                             
208 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
209 WUOZ, Opis elewacji wg karty ewidencyjnej zabytku nr 926 z 1956 i 1967 r.  
210 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/296 (Dowody osób mieszkających w domu nr 6). 
211 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6  (Księga biercza podatku przemysłowego za lata 1937-1938). 
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Fryderyk Dykoff212. W pierwszych latach zaś po wojnie sklep z obrazami i upominkami 
Eugeniusza Kuleszy. Nieco później znalazła się tu największa w mieście księgarnia nr 55/11 
„Dom Książki”. W latach 90. mieścił się tu sklep ogólnospożywczy. Obecnie na parterze sklep 
mięsny i księgarnia, a na piętrze siedem izb mieszkalnych. 

   

Z lewej karta pocztowa z lat 30. XX wieku przedstawia fragment Pl. T. Kościuszki. Z prawej strony fragment 
kamieniczki pod nr 22. W stromej połaci dachowej wole oczka doświetlające poddasze. Zbiory prywatne G. 
Węglarskiego. Po prawo fotografia z lat 70. XX wieku z widokiem na północną stronę Pl. T. Kościuszki. Pierwsza 
od lewej kamienica parafii ewangelicko-augsburskiej, następnie ewangelicki kościół św. Trójcy, dalej dawna 
elementarna szkoła ewangelicka, dom Paczkowskich i dawna kamieniczka Knothego. Fot. T. Kawki. 

 

Dawny dom cukiernika Wincentego Sawickiego przy Pl. T. Kościuszki nr 23 (d. nr polic. 5) 

  

Północno wschodni róg Pl. T. Kościuszki. Drugi z prawej to dom pod nr 23. Kadr z fotografii wykonanej w 1946 r.  

 Obecnie dom narożny przy Pl. T. Kościuszki 23 to jednopiętrowy budynek z oficyną i 
bramą od strony ul. Rzeźniczej. Pod koniec lat 20. i na początku lat 30. XIX wieku należał do 
cukiernika Wincentego Sawickiego213, który przybył do Tomaszowa z Warszawy. W tamtym 
czasie był to budynek na rzucie prostokąta, ściana frontowa od Rynku długa na 36 łokci, a 
ściana szczytowa od ul. Rzeźniczej szeroka na łokci 24. W budynku było 21 izb mieszkalnych i 

                                                             
212 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
213 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za 1830-1831 r.). 
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8 lokali użytkowych214. Budynek na planach miasta zaznaczono już w 1825 r. W latach 30. XIX 
wieku jego mieszkańcami były m. innymi rodziny: cukiernika Wincentego Sawickiego, krawca 
Kazimierza Centnarowicza, kramarza Izraela Neyfelda, siodlarza Filipa Molla, szynkarza 
Moritza Syberszteina215. 

Pod koniec lat 40. XIX wieku dom stał się własnością rzeźnika Jakuba Starka216, który w 
tym czasie posiadał dodatkowo przy Rynku domy o nr 2, 3, 4. Od momentu objęcia własności 
kamienicy przez Starka, wszystkie lokale użytkowe na parterze domu zostały zajęte na jatki 
mięsne przez właściciela i innych rzeźników. W latach 70. XIX wieku miejsce to stało się 
centrum handlu mięsem i wędlinami. W budynku poza właścicielem, posiadali sklepy mięsne 
Aron Bermański, Izaak Bermański, Josef Bermański, Wilhelm Rietych, Chaim Kagnariek 
(Kanarek), Paulina Nowak217. Najemcami mieszkań był kupiec Herman Galewski, felczer 
Herman Oszer, sukiennik Rajhold Mayr, sukiennik August Zimerman i Maria Kortkowska218. 

  

Przed narożnym domem przy Pl. T. Kościuszki 23 przez wile lat powojennych był postój taxi. Fotografia T. Kawki 
z lat 60. 

Na podstawie fotografii z początku XX wieku można zobaczyć jak wówczas wyglądał 
ten dom. Wtedy był to już budynek w rzucie poziomym wybudowany na planie litery „L” z tym, 
że oba ramiona były nieomal równe. Wówczas też istniała już oficyna od strony północnej i 
komórki zamykające podwórko od strony zachodniej. Bryła budynku zwarta, 
dwukondygnacyjna z poddaszem i częściowym podpiwniczeniem. Dach dwuspadowy z 
niewielkim spadkiem, kryty papą. Elewacja frontowa od strony Rynku ośmioosiowa, 
dwukondygnacyjna. Ściany gładko otynkowane bez pilastrów i ozdób z wyjątkiem znacznie 
wysuniętego, ząbkowanego gzymsu koronacyjnego. W czwartej osi wejście do sieni. Otwory 
okienne i drzwiowe prostokątne. Okna piętra dwuskrzydłowe z wewnętrzną ramą w kształcie 
litery „T”. Na piętrze w 2 i 7 osi balkony z metalowymi balustradami o motywach 
                                                             
214 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
215 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/295 (Dowody osób mieszkających w domu nr 5); APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/1.2/267 (Księga mieszkańców stałych Tomaszowa z lat 1832-1840). 
216 Tamże. 
217 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1077; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1418 (Podatek przemysłowy za lata 
1871-1877). 
218 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Dochód z domów za 1866 r.). 
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geometrycznych. Na fotografiach z lat 40. XX wieku brak jest gzymsu koronacyjnego i 
balkonów. Należy wnosić, że zostały zlikwidowane w latach międzywojennych. Na 
współczesnej elewacji brak cech stylowych. 

W aktach podatkowych pod koniec XIX wieku jako właściciel występuje Rejch 
Wilgieniewicz (Wilgiewicz)219, a następnie Abram Gold. W latach międzywojennych 
nieruchomość należała do jego sukcesorów220, wśród których byli Moszek i Josek Gold 
mieszkajacy w Łodzi przy ul. Targowej 55, Rywka Braun i Tena Offman.  Od strony północnej 
nieruchomość graniczyła z piętrowym domem przy ul. Rzeźnicza 2/4 i z domem przy ul. 
Grinberskiej 5/7 (obecnie ul. Tkacka) o nr polic. 191 wybudowanym w 1887 r. przez Emanuela 
Goldmana221 (w latach międzywojennych dom przy ul. Tkackiej 5/7 należał do Izaaka 
Jurkiewicza, Mordki Mastera i Ruchli Szwarcman). 

W domu Abrama Golda vel Goldberga pomieszczenia na parterze wynajmował Józef 
Gala prowadzący hurtową sprzedaż wełny. Były tu sklepy z artykułami łokciowymi Rywki 
Anerbach, sklep z galanterią Jakuba Cubera i Anieli Goldberg, która również robiła i 
sprzedawała kapelusze. Szymoch Zandberg był kontynuatorem tradycji handlu mięsem i 
prowadził sklep mięsny.  Znajdował się tam też sklep papierniczy Pesacha Wajsborda222.  
Mieszkali tu krawcy Lajzer Ajzykowicz, Mordka Tenenbaum, Chaim Bełżycki i czapnik Aron 
Rajsbaum223. Wypada zaznaczyć, że budynek, a szczególnie elewacja frontowa w połowie lat 
30. była w fatalnym stanie, zwisały płaty odpadającego tyku, które zagrażały bezpieczeństwu 
przechodniów224. 

  

Fragment elewacji frontowej domu przy Pl. T. Kościuszki 23 na fotografii wykonanej najprawdopodobniej w 
latach 20. XX wieku. Zbiory A. Pawlika. 

                                                             
219 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za lata 1896-1900). 
220 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 474 (Spis właścicieli nieruchomości za 1922 r.); APTM, MRN i PMRN, sygn. 
49/213/0/2.10/1707, II pudło (teki inspekcji budowlanej: Pl. T. Kościuszki). 
221 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/423 (Plany budowy domu przez E. Goldmana przy ul. Grinberskiej 191 w 
Tomaszowie). 
222 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/6 (Księga biercza podatku przemysłowego za 1937-1938 r.). 
223 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
224 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 2692 (Sprawy budowlane, pismo z 12 czerwca 1935 r. kom. B. Lipskiego do 
Prezydenta Miasta informujące o stanie sanitarnym posesji przy Pl. T. Kościuszki 23). 
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Po wojnie nieruchomość zarządzana przez MZBM, a w części współwłasność 
Władysława Dębowskiego i Krystyny Bednarek. Na parterze Genowefa Filipczak otworzyła 
herbaciarnię, a obok Mirosław Filipczak i Bolesław Wawrzyńczyk uruchomili owocarnię.  Był 
tu też sklep spożywczy Heleny Kowalskiej. W tym samym domu Genowefa Filipczak 
uruchomiła pralnię i farbiarnię chemiczną. Miała tu też siedzibę spółdzielnia pod nazwą 
Zjednoczenie Pracowników Rzeźnych i Masarskich, do którego należało kilkunastu wytwórców 
wędlin mających zakłady i sklepy w różnych miejscach Tomaszowa225.  Od roku 1945 mieściła 
się tu księgarnia Spółdzielni „Ognisko”, która w latach 50 została podporządkowana MHD i 
miała tu sklep papierniczy i księgarnię Dom Książki (sklep nr 55/11, później Łd-59-228). W 
połowie lat 70. na parterze od strony wschodniej otwarto sklep walutowy Przedsiębiorstwa 
Eksportu Wewnętrznego „PEWEX”.  Był to jedyny w mieście sklep z towarami luksusowymi, 
które kupowało się za waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO226. Obecnie dach i elewacja 
frontowa tego domu poddawana renowacji. 

  

 

Z lewej strony fotografii widoczny fragment wschodniej elewacji domu przy Pl. T. Kościuszki 23. Po stronie prawej 
arkadowa elewacja dawnych jatek mięsnych przy ul. Rzeźniczej 4 (w międzywojniu ul. Rzeźnicza 5/7). Zbiory J. 
Pawlika. 

                                                             
225 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). Do Spółdzielni 
Zjednoczenia Rzeźników należeli m. innymi: Władysław Aleksandrowicz, Józef Gawłowski, Jan Buczyński, Antoni 
Goździk, Tadeusz Gizowski, Władysław Kosowski, Paweł Serafin, Aleksander Nowakowski. 
226 APTM, Biblioteka, sygn. 1227 (Spis telefonów województwa piotrkowskiego 1979/1980) i wcześniejsze książki 
telefoniczne. 
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Plan sytuacyjny posesji przy Pl. T. Kościuszki nr 22 i 24 z zaznaczeniem rozmieszczenia zabudowy w latach 60. XX 
wieku. Zbiory APTM. 

Pomiędzy posesją nr 23 a 24 biegnie kilkudziesięciometrowy pasaż pieszy zwany ul. Rzeźniczą. 
Kaskadowymi schodkami opada ku ul. Tkackiej. Znajduje się przy tej uliczce zabytkowy 
budynek dawnych jatek rzeźniczych. Obecnie Galeria Artystyczna ARKADY. 

Dawne jatki rzeźnicze, obecni Galeria ARKADY przy ul. Rzeźniczej nr 4 

 

Widok nocą na frontową elewację Galerii Artystycznej ARKADY przy ul. Rzeźniczej 4. Fotografia z 2016 r. 
autorstwa Z. Dziedzińskiego. 
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Plan z 1830 r. z zaznaczeniem usytuowania w Rynku jatek rzeźniczych. Zbiory APTM. 

Zamysł wybudowania jatek rzeźniczo-piekarskich pojawił się już w roku 1826, ale na 
realizację musiał poczekać dość długo.  27 lipca 1830 r. architekt Jan Tapiłowski przedstawił 
Burmistrzowi Tomaszowa plan budowy jatek rzeźniczych i piekarniczych. Z planu wynikało, że 
będzie to budynek z cegły i kamienia wapiennego, dwukondygnacyjny (częściowo wysoka 
piwnica, częściowo parter i piętro) z drewnianym stropem i dachem krytym gontami. Elewacja 
od strony Rynku miał mieć charakter klasycystyczny z arkadową galerią i podcieniami. Na 
poziomie parteru zaplanowano kilkanaście filarów zwieńczonych łukowymi sklepieniami, 
gzymsami i pilastrami. Wnętrze podzielono ściankami z cegły na 17 pomieszczeń 
przeznaczonych na jatki rzeźnicze i piekarnicze. Budowę rozpoczęto jeszcze tego samego roku, 
a jej nadzór powierzono Jakubowi Kempnerowi227. Pod koniec października ogłoszono 
przetarg na wydzierżawienie. Przewidywano podpisanie umów dzierżawnych na trzy lata.  
Prawdopodobnie rozpoczęta budowa została wstrzymana po wybuchu Powstania 
Listopadowego. To tylko domniemanie, bo obecnie trudno znaleźć potwierdzenie w 
dokumentach archiwalnych. Faktem jest, że mimo upływu dwóch lat budowa nie została 
ukończona. W lipcu 1832 r. zażądano wyjaśnień od Jakub Kempnera. Tłumaczył on, że 
przeznaczone środki okazały się niewystarczające. Z tych też względów w roku 1833 
przerobiono plan budowy, który tym razem zakładał, że będzie to budynek parterowy na 10 
jatek. Budowy podjął się miejscowy majster murarski August Hoffman.  Niestety z umowy się 
nie wywiązał. 16 lutego 1837 r. podpisano kolejną umowę na dokończenie budowy. Tym 
razem z mistrzem murarskim Zusmanem Gutmanem, któremu zapłacono w trzech kolejnych 
ratach 2112 złp, 2200 złp i 1988 złotych polskich. Z zachowanych dokumentów nie wynika, 
kiedy budowa jatek została zakończona. Można przyjąć, że stało się to najpóźniej na początku 
1838 r. Wtedy to jatki wydzierżawiono. Dochód roczny z ich dzierżawy w roku 1840 
oszacowano na 1557 złp. Pierwszymi dzierżawcami byli: Jan Stark, Jakub Stark, Karol Giza, Jan 
Pawłowski, Lewek Wszędobylski, Zelman Eyzenberg i Jakub Barański.  Od tego czasu 
dzierżawcy zmieniali się kilkakrotnie.  Jatki przez cały czas pełniły funkcje handlowe. W roku 

                                                             
227  APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/37-38 (Akta tyczące się Jatek Rzeźniczych i Piekarskich, 1830-1868). 
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1863 na zlecenie magistratu remont jatek przeprowadził Michał Dessan. Kolejny remont miał 
miejsce w roku 1874228. 

W okresie międzywojennym jatki były dzierżawione przez rzeźników: Altera i Moszka 
Bemańskich, Izaaka i Cejmacha Kirszenbaumów, Izraela i Mariem Zandbergów, Icka i Fajwela 
Żółtowskich. Przez pewien czas jedną z jatek dzierżawił Juliusz Bettych229 - ojciec Georga 
Bettycha (Boettiga), który przed drugą wojną światową wyjechał do Niemiec i wstąpił do 
Gestapo, a we wrześniu 1939 roku wrócił wraz z armią niemiecką do Tomaszowa i w czasie 
okupacji działał w miejscowym Gestapo mordując i torturując swoich dawnych kolegów i 
znajomych. 

Po roku 1945 w dawnych jatkach mieściły się małe sklepiki. W jednym z nich Lejb Fajner 
i Wolf Rajtran prowadzili tzw. tanią jatkę, gdzie sprzedawano koninę. W kolejnych mieścił się 
sklep warzywny, sklep monopolowy, skup butelek i niewielka cukiernia spółki cywilnej „Schab-
Altenberg-Szyszko”. 

  W roku 1967 po ponad stu latach eksploatacji bez remontu, budynek znajdował się w 
fatalnym stanie technicznym. Władze miasta postanowiły go wyremontować i przeznaczyć na 
cele związane z kulturą. Warto zaznaczy, że do podjęcia decyzji o zmianie przeznaczenia 
przyczynił się ówczesny Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi Mieczysław Pracuta, 
który 29 grudnia 1967 r. wpisał tomaszowskie jatki do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków (pod 
nr 921). W roku 1968 projekt adaptacji i kosztorys opracował inż. Stanisław Bill, projektantem 
instalacji elektrycznych był Sylwester Pajdziński. Podczas remontu (1970-1971) wyburzono 
ścianki działowe, utworzono pomieszczenie socjalne i toalety, położono nowe tynki, posadzki, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmieniono pokrycie dachowe, założono nowe 
instalacje sanitarne i ogrzewanie elektryczne. Roboty budowlane kosztowały ponad 312 tys. 
zł. W pierwszym roku po remoncie obiekt znalazł się w zarządzie Wydziału Kultury Miejskiej 
Rady Narodowej i zagospodarowany został przez miejscowe muzeum. Dawne jatki otrzymały 
nazwę Galeria Arkady i stały się miejscem wystaw malarskich, fotograficznych oraz miejscem 
spotkań z aktorami, literatami i podróżnikami. W tym samym czasie Wydział Kultury wyraził 
zgodę, aby Galeria Arkady stała się siedzibą powstałego w 1968 r. Towarzystwa Przyjaciół 
Tomaszowa Mazowieckiego230. 

W roku 1996 władze miasta wydzierżawiły Galerię Arkady Mariuszowi Sobańskiemu, 
który znacznym nakładem środków własnych dokonał remontu i modernizacji obiektu. Galeria 
już jako lokal prywatny stała się miejscem spotkań nie tylko Towarzystwa Przyjaciół 
Tomaszowa Mazowieckiego, ale też tomaszowskich kolekcjonerów, stałej ekspozycji prac 
artystycznych, obrazów, biżuterii, ceramiki. Była miejscem imprez muzycznych i literackich 
(np. cykl Herosi Rock'n'Rolla Antoniego Malewskiego). W nocy z 13 na 14 lutego 2012 r. w 
Galerii wybuchł pożar. Zniszczeniu uległ drewniany dach, tynki ścian wewnętrznych, 
wykładziny podłogowe i częściowo wyposażenie. Mimo wielu przeciwności dzierżawca 

                                                             
228 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1270 (Naprawa jatek). 
229 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1715 (Teczka inspekcji budowlanej). 
230 WUOZ, Karta ewidencji obiektu zabytkowego Jatki Rzeźnicze w Tomaszowie Mazowieckim nr rej. zabytków 

921/67. 
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przeprowadził kolejny gruntowny remont i Galeria została otwarta. Na początku 2015 r. 
Mariusz Sobański podpisał z miastem umowę dzierżawy na kolejne 4 lata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia z lat 60. XX wieku przedstawia dawne jatki rzeźnicze. Zbiory WUOZ w Łodzi. 

Kamienica przy Pl. T. Kościuszki nr 24 (d. nr polic. 4, nr hipot. 2) 

 

Fasada narożnego budynku przy Pl. T. Kościuszki 24. Fot. z 2016 r. 

Narożny dom przy wylocie ul. Rzeźniczej. Wybudowany między 1826 a 1830 rokiem 
przez Zysmana i Lewka Goldmana231, dzierżawcę dochodów propinacyjnych232. 
Prawdopodobnie pierwszymi mieszkańcami tego domu były rodziny właścicieli oraz rodzina 
Moszka Redlicha, Gersza Sieradzkiego, Icka Salema, Icka Frankfbricha233. Początkowo budynek 
miał dach dwuspadowy kryty gontami, był długi na 42 łokcie i miał w ścianie frontowej 19 
okien. Po kilku latach rozbudowany tak, że od frontu miał długość 57 łokci. Na parterze mieścił 

                                                             
231 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/98 (Składka ogniowa za 1830-1831 r.). 
232 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/76 (Propinacje miejskie). Dzierżawcami dochodów propinacji miejskiej 
zwanych ówcześnie „garncowym” oprócz Zysmana Goldmana był Lewek Sylber i Icek Steinman. Wszyscy oni 
posiadali domy przy Rynku Św. Józefa. 
233 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.2/294 (Dowody mieszkańców domu nr 4). 
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10 izb i 8 sklepów. Na piętrze izb 13 i tyleż kuchni234. W latach późniejszych, przez kolejnych 
właścicieli rozbudowywany i modernizowany. W roku 1866 w aktach dochodu z domów i 
aktach podatku podymnego za lata 1871-1873, jako właściciel występuje Jakub Stark235, 
następnie Herman Stark (Sztark)236, a w drugim dziesięcioleciu XX wieku Salem Budzyner i 
Biniem Litmanow237. W połowie XIX wieku Jakub Stark wynajmował w tym domu mieszkania i 
sklepy dla 8 lokatorów, co przynosiło mu roczny dochód w kwocie 499 rubli. Między innymi 
był tu sklep-piekarnia Ewensteina Granata, sklep ze skórami Wolfa Walraucha, sklep Mosze 
Redlicha, sklep Jankiela Rubina, szynk Jankiela Goldmana, sklep z garnkami Sury Goldberg, 
gabinet felczera Szai Kifera. Cztery izby na piętrze zajmował kupiec Binen Goldman, dwie izby 
z kuchnią zajmowała rodzina kupca Jankiela Wertheina, takie samo mieszkanie wynajmował 
krawiec Szaja Horowicz, jednopokojowe mieszkanie zajmował kramarz Josel Alszuler238. Pod 
koniec XIX wieku skład towarów manufakturowych Budzynera, skład apteczny 
Pacanowskiego, sklep papierniczo-księgarski Rubina i restauracja Huntkego239. 

         Pod koniec XIX wieku był to budynek o zwartej bryle na rzucie litery „L” ze sklepioną 
łukowo bramą wjazdową, umieszczoną od strony zachodniej. Elewacja frontowa od zachodu 
ośmioosiowa, a od strony południowej dwunastoosiowa. Kondygnacje rozdzielone gzymsem 
biegnącym poziomo wzdłuż całej elewacji. Nad oknami piętra gzymsy nadokienne i niewielki 
gzyms koronacyjny biegnący przez całą długość elewacji. Dach kryty papą. W połaci dachowej 
na jednej osi siedem okienek wentylacyjnych i doświetlających poddasze. Podwórze 
zamknięte zabudową. Brama wjazdowa od strony zachodniej. Na początku roku 1914 Salem 
Budzyner dokonał remontu poddasza i elewacji240. Budynek uzyskał nowy dach, który w 
porównaniu z poprzednim uległ spłaszczeniu. Okienka doświetlające poddasze umieszczono 
w elewacji na jednej osi z pozostałymi otworami okiennymi. Ponadto powiększono większość 
okien. Pomimo kolejnych modernizacji i remontów elewacja zachowała cechy stylu 
neoklasycystycznego. 

W latach międzywojennych nieruchomość znalazła się w posiadaniu i zarządzie 
Beniamina Brzozy mieszkającego przy ul. Pilicznej 2241.  Współwłaścicielami byli: Ryfka i Małka 
Brzoza; Waldemar Budzyner mieszkający przy ul. Zielonej 5 w Łodzi; Selenia Budzyner, Mariem 
Budzyner, Estera Budzyner i Szymcha Budzyner, oraz jego siedmioro dzieci242. W budynku 
głównym było 41 izb mieszkalnych i 25 pomieszczeń użytkowych243. Między innymi w tym 
domu mieszkał Szlum Rozenblum trudniący się wyrobem sukna, piekarz Stanisław Szulewicz, 
krawcy Mordka Ajzenberg i Fałek Gitman. Beniamin Zylberg miał tu sklep żelazny i z farbami, 
a Fajga Rozen sklep z towarami bławatnymi i łokciowymi. Mieczysław Haensel (Hensel) 

                                                             
234 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
235 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Dochód z domów za 1866 r.); APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.9/1059 
(Podatek podymny za lata 1871-1873). 
236 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny za 1896-1900). 
237 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4428 (Wykaz płacących składkę ogniową za lata 1909-1913). 
238 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
239 Polen. Adressbuch für Industrie…, s. 255-259. 
240 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/16823 (Budowa nowego dachu przez S. Budzynera przy Rynku św. Józefa w 
Tomaszowie). 
241 B. Brzoza był kupcem, restauratorem i właścicielem drugiej narożnej kamienicy przy ul. św. Antoniego 13. 
242 APTM, Sąd Grodzki w Tomaszowie Mazowieckim, sygn. 49/27/0/-/766 (Sprawa z powództwa B. Brzozy 
przeciwko R. Benczkowskiej). 
243 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707, II pudło (Opis nieruchomości przy Pl. T. Kościuszki 24). 
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prowadził skład apteczny, a Rachela Landsberg, Hersz Landsberg i Chaim Weber prowadzili 
herbaciarnię i owocarnię244. Był tu też gabinet dentystyczny prowadzony przez Izraela Epsztajn 
Szwajcera.  W lokalu nr 4 miało siedzibę Zjednoczenie Rzeźników, natomiast w lokalu nr 18 
miał siedzibę tomaszowski oddział Bezpartyjnego Stowarzyszenia Byłych Więźniów 
Politycznych, którzy powadzili sklep z winami i wódką245. 

 Po wojnie nieruchomość w dyspozycji MZBM. Tuż po wojnie Kazimiera Chojnacka 
otworzyła na parterze sklep z galanterią i tekstyliami, Józefa Rutkowska sklep z naczyniami 
kuchennymi i artykułami gospodarstwa domowego, Stanisław Winiarski sklep drogeryjny i z 
artykułami optycznymi, Władysław Woźniak owocarnię, a Irena Wierzbicka sklep z 
tkaninami246. W l połowie lat 50. na parterze mieścił się sklep nr 14 MHD „Foto Optyk”, sklep 
warzywny i sklep z odzieżą damską. Po przebudowie w roku 1963 na parterze od strony 
południowej umiejscowiono sklep MHD „Fotooptyk”, sklep odzieżowy i z konfekcją „Elegancka 
Odzież” oraz sklep spożywczy PSS Społem Łączność „Siódemka”. 

W 2020 r. przeprowadzono gruntowny remont tej starej kamienicy. Po zakończeniu 
modernizacji budynek zmienił funkcję z mieszkalno-usługowo-handlowej na biurowiec 
użyteczności publicznej. Ulokowano tu Straż Miejską, siedziby Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Monitoringu Urzędu Miasta oraz Centrum Usług Wspólnych i Straży Miejskiej. 
Koszt inwestycji wyniósł około 4 mln zł. 

 

  

 

 

 

Karta pocztowa z początku XX 
wieku. Z prawej strony widoczna 
południowa elewacja domu przy 
Pl. Kościuszki 24. W tym czasie 
dach posiadał większy spad, a 
poddasze doświetlały niewielkie 
okienka dachowe. Zbiory 
Grzegorza Węglarskiego. 

 

 

                                                             
244 APTM, SPBETM, sygn. 49/1/0/-/178 (Rejestr zgłoszeń przedsiębiorstw handlowych). 
245 APTM, AmTM, gr III, sygn. 2283 (Spis kupców). 
246 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
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 Fotografia z lat 60. XX wieku. 
Widok na narożną kamienicę przy 
Pl. T. Kościuszki 24 i stanowiska 
postoju TAXI.  Na słupie przed 
budynkiem znajdował się aparat 
telefoniczny z nr postoju TAXI - 
5909. 

 

 

Rysunek południowej elewacji kamienicy przy Pl. T. Kościuszki obrazujący rozmieszczenie sklepów po remoncie 
w roku 1963. APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707 (Teki inspekcji budowlanej: Pl. T. Kościuszki). 

  

Fragment podwórka kamienicy przy Pl. T. Kościuszki 24. Stan przed remontem w 2016 r. 
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Widok na odnowioną dwufrontową elewację narożnej kamienicy przy Pl. T. Kościuszki nr 24. Fot. z 2020 r. 

Kamienica przy Pl. T. Kościuszki nr 25 (d. dom Jakuba Sztarka o nr polic. 3) 

  

 

 

 

 

 

 

Współczesny widok domu przy Pl. T. 
Kościuszki 25. Fot. z 2018 r. 

  

Dom najprawdopodobniej wybudowany pod koniec lat 30. XIX wieku przez Jankiela Steinmana 
i Izaaka Starka.  Była to jednopiętrowa kamienica wymurowana z kamienia wapiennego i cegły 
palonej posadowiona na planie prostokąta o wymiarach 67 na 50 łokci. Dach dwuspadowy 
kryty gontem. W roku 1841 zamieszkał w tym domu, a w roku 1850 kupił go Lewek 
Weis247(Wajs).  Następnie dom odkupił Jakub (Jakow) Stark, który do 1873 roku występuje 
jako właściciel tej kamienicy. Po zmianie zabudowy posesji od strony wschodniej i kolejnym 
podziale, nieruchomość otrzymała wjazd na podwórko od strony ul. św. Antoniego. Pod koniec 
XIX i w pierwszym dziesięcioleciu latach wieku XX nieruchomość należała do Jana i Pauliny 
Jurgielewiczów248 (Paulina była córką Jakuba Starka). Małżonkowie Jurgielewicz wspólnie z 
Adolfem Brabenerem byli też współwłaścicielami niewielkiej fabryki chodników i dywanów i 

                                                             
247 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/2 (Budowa i kupno domów, kontrakt urzędowy 2328). 
248 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374; APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4428 (Wykaz podatników za lata 
1896-1913). 
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narożnej nieruchomości przy skrzyżowaniu ówczesnej ul. Kaliskiej (obecnie Piłsudskiego) i 
Zgorzelickiej. (obecnie jest to dom przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23). 

           Budynek posadowiony na planie prostokąta. Bryła zwarta, dwukondygnacyjny, dach 
stromy, dwuspadowy kryty papą, poddasze wentylowane okienkami dachowymi. Elewacja  
frontowa do lat 80. XIX wieku czteroosiowa, a obecnie pięcioosiowa. W każdej osi na piętrze 
po dwa okna, a na parterze po dwa otwory drzwiowe. Lico elewacji gładko otynkowane, 
pewnym urozmaiceniem są ozdobne obramowania otworów okiennych i wydatny prosty 
gzyms koronacyjny, biegnący przez długość całej elewacji249. Jest to jeden z niewielu 
zachowanych domów z charakterystycznym spadzistym dachem o niezmienionej konstrukcji 
od lat 30. XIX wieku. 

        W latach 60. XIX wieku w domu tym mieszkała rodzina sukiennika Hila Ladsberga, 
wówczas właściciela kilku warsztatów tkackich, a później jednego z największych miejscowych 
fabrykantów sukna. Hil Landsberg zajmował w domu na piętrze dwie izby z kuchnią i część 
poddasza250. Obok Landsberga wynajmowała mieszkanie mleczarka Idel Lewińska i krawiec 
Izaak Szlama. Na parterze były sklepy Moszka Rozenberga, Izaaka Jakubowicza i szynk Jana 
Starka. Na piętrze miał tez mieszkanie handlujący mąką Wolf Orbach. W oficynie po jednej 
izbie zajmowali: Jan Stark, krawiec Szlama Szwarc, Pinkus Blumowicz i Abram Etinger251. Na 
początku XX wieku Mosze Reichman uruchomił w tym domu skład wyrobów szklanych. 

        W latach międzywojennych właścicielem nieruchomości byli małżonkowie Mieczysława i 
Joanna Hampus. Wtedy w budynku na piętrze było 9 izb mieszkalnych, a na parterze 9 lokali 
użytkowo handlowych252. Od frontu na parterze tego domu mieścił się zakład 
zegarmistrzowski Berka i Małki Dłużniewskich oraz Mordki Szajewicza. Moszek Abram 
Woldberg miał sklep z towarami łokciowymi i galanterią. Warto zaznaczyć, że Mieczysław 
Hampus prowadził przemysłową pralnię i farbiarnię wełny przy ul. św. Tekli 3 (obecnie ul. 
Barlickiego). 

          Po 1945 r. nieruchomość w posiadaniu Izabeli Radwańskiej mieszkającej w Łodzi, a 
administratorem był Jan Jaworski. Tuż po wojnie Jan Burchard otworzył tu sklep z materiałami 
włókienniczymi i galanterią, Longin Jabłoński uruchomił sklep jubilerski, Stanisław Sosnowski 
w spółce z Ireną Wierzbicką i Józefem Najderem otworzyli sklep z tekstyliami. Franciszek 
Piotrowski miał w tym domu zakład krawiecki. W roku 1946 Jan Kacperkiewicz z ul. Krzyżowej 
22 reprezentując Związek Inwalidów wojennych, otworzył w niewielkim trzyizbowym 
pomieszczeniu detaliczną sprzedaż alkoholu z wyszynkiem253. Rok później Robotnicza 
Spółdzielnia Spożywców „Łączność” w tym samym miejscu otworzyła sklep nr 11 z alkoholem 
i tytoniem, oraz sklep nr 16 z materiałami piśmiennymi i włókienniczymi.  Była tu też kawiarnia 
Marii Warcholińskiej254. W latach 50. na parterze uruchomiono Bar Mleczny nr 7, który 
następnie nosił nazwę „Wisła”, później był barem „Popularnym”, a w latach 70. barem 

                                                             
249 Opis elewacji na podstawie karty pocztowej i fotografii z początku XX wieku. 
250 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów i budowli za 1866 r.). 
251 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (deklaracje dochodu Jakóba Starka z domu nr 3 za 1866 r.). 
252 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 748 (Wykaz właścicieli nieruchomości za rok 1925); APTM, US sygn. 49/5/0/-/102 
(Podatek od nieruchomości za 1938 r.). 
253 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/212/0/4/312 (Karty rzemieślnicze 1946/1947 r.). 
254 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
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„Słonecznym”255. W latach 90. był tu Bar AMPLUS MICRO i sklep patronacki ADAM & EWA. 
Obecnie kamieniczka sprawia wrażenie jednego z bardziej zaniedbanych budynków przy Pl. T. 
Kościuszki. 

Dawna kamienica Choromańskich przy Pl. Kościuszki nr 27 / Św. Antoniego 10 (dawny nr 
polic. 2, nr hipoteczny 52) 

   

Widok na frontowe elewacje kamienicy rodziny Jabłońskich przy zbiegu ul. Św. Antoniego i Pl. T. Kościuszki. Fot. 
Z. Dziedzińskiego z kwietnia 2018 r. 

 Na początku lat 30. XIX wieku w tym miejscu Filip Choromański, właściciel ziemski z 
pobliskich Białobrzegów Opoczyńskich, wybudował murowany, jednopiętrowy, narożny dom 
kryty gontem, długi na 84 łokcie i szeroki na 50 łokci miary nowopolskiej. Od roku 1849 dom  
w drodze sukcesji stał się własnością Karola Choromańskiego. Prawdopodobnie w tym samym 
czasie na dachu wymieniono gonty na dachówkę. W budynku na parterze było pięć izb i jeden 
sklep, natomiast na piętrze dwie izby i kuchnia. Elewacja frontowa miała wtedy 14 okien256.  
W roku 1851 za 900 rubli srebrem sukcesorzy Choromańskiego sprzedali dom rzeźnikowi 
Jakubowi Starkowi. Posesja sąsiednia oznaczona nr polic. 3, była już w tym czasie w posiadaniu 
Izaaka Jakuba Starka i Ankiela Steinmana. Wtedy jeszcze obie posesje posiadały odrębne 
wjazdy na podwórka. Po śmierci Jakuba Starka nieruchomość odziedziczyła jego córka Berta 
Paulina Jurgielewicz. Ona to w roku 1888 dom rozbudowała257. Zabudowany został wjazd od 
strony Rynku, a od strony ul. św. Antoniego utworzono jeden wjazd przez sień i bramę 
przejazdową na wspólne z posesja nr 3 trapezoidalne podwórko. Wybudowano też niewielką 
oficynę od strony zachodniej. Wcześniej, bo w roku 1865 Burmistrz Tomaszowa zawarł umowę 
z Jakubem Starkiem na wynajem w tej kamienicy sześciu izb na biura burmistrza258.   

                                                             
255 APTM, MRN i PMRN, sygn. 49/213/0/2.10/1707 (Opis nieruchomości Pl. T. Kościuszki); APTM, US, sygn. 
49/5/0/-/544 (Ewidencja podatników podatku obrotowego za 1947 r.). 
256 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/64 (Spis ognisk z roku 1849). 
257 WUOZ, Karta ewidencyjna zabytku nr rej. 428/92. 
258 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.1/55 (Lokal na biuro magistratu). 



 

 

 

76 
 

W 1866 r. biura zajmowały 7 izb na piętrze, 2 izby na parterze i piwnicę. Tytułem 
czynszu dla właściciela domu Kasa Miejska płaciła rocznie 150 rubli259. W budynku głównym i 
oficynie było wtedy 31 izb mieszkalnych i 8 lokali handlowo-gospodarczych o łącznej pow. 
1274 m2. Od frontu, na parterze z wejściem w narożniku w trzech izbach z kuchnią mieścił się 
szynk prowadzony przez Karola Petzoli, do którego należała jeszcze stajnia, piwnica i 
pomieszczenie na poddaszu. Obok w jednej izbie sklep mączny Wolfa Orbacha. Kolejne trzy 
izby z kuchnia zajmował Teodor Tscheule, współwłaściciel przędzalni. Lokale w podwórzu 
zajmował właściciel na skład soli i jedną izbę nieodpłatnie zamieszkiwał stróż260.  

W aktach podatkowych i umowach w sprawie wynajmu pomieszczeń dla Magistratu, 
od lat 80. XIX wieku aż do 1913 r. jako właściciel występował Jan Jurgielewicz261 (Iwan 
Iwanowicz Jurgielewicz), fabrykant dywanów i Berta Jakubowna Jurgielewicz262. W roku 1920 
w drodze dziedziczenia dom stał się własnością córek Pauliny Jurgielewicz, Zofii Klary Hensel i 
Joanny Olgi Hampus. W tym też roku dawny dom pod nr polic. 2 siostry Jurgielewicz sprzedały 
braciom Władysławowi i Jakubowi Jabłońskim. W latach międzywojennych nieruchomość w 
drodze sukcesji przeszła na własność Jana, Ireny i Elżbiety Jabłońskich263. W ewidencji 
nieruchomości z lat 70. XX wieku wykazano, że w budynku było 19 izb mieszkalnych i 14 
użytkowych. 

 Z racji swego usytuowania na narożnej działce budynek główny w rzucie poziomym 
przedstawia dość skomplikowany układ. Jego dwa skrzydła stykają się pod kątem około 60 
stopni, przy czym narożnik ten jest prosto ścięty tak aby zmieścił otwory drzwiowe i okienne. 
W skrzydle północno-wschodnim umieszczono sień przejazdową. Schody głównej klatki 
schodowej na rzucie litery „Y” zaplanowane na styku skrzydeł. Boczna klatka schodowa w 
oficynie. Układ wnętrz w obu skrzydłach dwutraktowy. Pomieszczenia na parterze komunikują 
się na osi traktu, a na piętrze amfiladowo. Elewacja frontowa w części parteru boniowana. W 
ściętym narożniku na piętrze balkon żeliwny. Kondygnacje oddzielone ciągłym profilowanym 
gzymsem. Okap na kroksztynach, pomiędzy którymi kilka niewielkich otworów oświetlających 
strych. W roku 1991 przeprowadzono remont kapitalny, podczas którego naprawiono i 
wymieniono większość tynków, naprawiono, a w części zrekonstruowano dach, 
przebudowano kominy, wymieniono blacharkę, pomalowano elewacje, stolarkę i ślusarkę. 
Budynek w dobrym stanie technicznym i estetycznym. 

 Jak wcześniej zaznaczyłem, od połowy XIX wieku aż do roku 1927 w budynku była 
siedziba Burmistrza, biura magistratu i Sądu Grodzkiego. W połowie XIX wieku na parterze w 
trzech izbach z kuchnią, z wejściem w narożniku funkcjonował szynk Karola Patyckiego, a obok 
w jednej izbie z wejściem od Rynku mieścił się sklep z winami Wolfa Orenbacha. Od roku 1890 
do 1929 r.  była w tym domu drukarnia i księgarnia Feliksa Gomulińskiego264. Od fontu apteka 
Mieczysława Kubiczka i sklep obuwniczy Eulalii Gołaszewskiej.  W latach międzywojennych 
mieszkali tu Hersz i Samson Koszerowscy, właściciele zakładu szewskiego i dwóch sklepów z 

                                                             
259 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/1.7/884 (Deklaracje dochodu z domów za 1866 r.). 
260 Tamże. 
261 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/4428 (Spis podatników składki ogniowej); APTM, AmTM, sygn. 
49/7/0/2.10/4129 (Wynajem lokalu od J. Jurgielewicza). 
262 APTM, AmTM, sygn. 49/7/0/2.10/3374 (Podatek podymny lata 1896-1900). 
263 APTM, US, sygn. 49/5/0/-/107 (Wykaz posiadaczy nieruchomości z rokoku 1938-1939). 
264 „Gazeta Urzędowa Tomaszowska”, nr 1, 1 XII 1915, s. 4 (reklama zakładu Feliksa Gomulińskiego. Właściciel 
drukarni posiadał dom i mieszkał w Piotrkowie przy ul. Litewskiej). 
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butami (jeden sklep przy ul. Św. Antoniego 20 a drugi przy ul. Pilicznej 8). Była też tu kolektura 
loterii państwowej, powadzona przez Heremiana Alezchrama i delikatesy Róży Kessler265. Po 
wojnie w latach 70. XX wieku na parterze tego domu mieścił się sklep tekstylny PSS nr 23, 
miało tu siedzibę biuro Przedsiębiorstwa „ORBIS”, a od strony Pl. Kościuszki było wejście do 
zakładu zegarmistrzowskiego Longina Jabłońskiego. 

 

Widok z ulicy Św. Antoniego na narożną kamienicę Jakuba i Władysława Jabłońskich. Fot. z początku XX wieku. 
Zbiory prywatne J. Pawlika. 

 

Rysunek kiosku z papierosami jaki stał w latach międzywojennych przed kamienica Jabłońskich. Zbiory APTM. 

  

W latach powojennych w tym samym miejscu stał kiosk RUCH. Fot. z lat 70. Zbiory prywatne. 

                                                             
265 APTM, US, 5, sygn. 49/5/0/-/7 (Księga biercza podatku przemysłowego za lata 1937-1938). 
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Lata 60. XX wieku. Fasada od strony Pl. Kościuszki domu rodziny Jabłońskich. Fotografia ze zbiorów WUOZ. 

 

Uczestnicy pochodu na tle narożnej kamienicy rodziny Jabłońskich. Fotografia z lat międzywojennych. Zbiory J. 
Pawlika. 

Cerkiew Św. Mikołaja Cudotwórcy 

 

Karta pocztowa przedstawiająca Rynek św. Józefa w dzień handlowy. W centralnym miejscu rynku Cerkiew św. 
Mikołaja. Ze zbiorów Grzegorza Węglarskiego. 
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Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy została wybudowana w 1901 r. na 
środku ówczesnego Rynku św. Józefa. Autorem projektu architektonicznego był Władimir 
Nikołajewicz Pokrowski, ówczesny architekt diecezji Chełmińsko-Warszawskiej. Cerkiew 
wybudowano na planie krzyża greckiego, z dwoma ośmiokątnymi wieżami przykrytymi 
kopułami w stylu bizantyjskim. Główne wejście do świątyni prowadziło od strony zachodniej. 
Od wschodu zamykała ją niewielka absyda266. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan z 1894 r. obrazujący 
położenie działki 
przekazanej pod budowę 
cerkwi i jej planowane 
usytuowanie APTM, 
AmTM, sygn. 
49/7/0/2.10/3111, k. 3-5. 

 

Zamysł budowy cerkwi wypłynął w roku 1887 z kręgów tomaszowskich wyznawców 
prawosławia, a głównym inicjatorem był dyrektor miejscowego oddziału Banku Państwa, A. A. 
Merkazin. Jego inicjatywa została poparta, zwłaszcza finansowo, przez miejscowe elity 
przemysłowe. Magistrat Tomaszowa, 14 grudnia 1898 r., nieodpłatnie przekazał na ten cel 
część placu targowego o powierzchni 400 sążni kwadratowych. Budowa została rozpoczęta 12 
lipca 1899 r., w piątą rocznicę objęcia tronu przez Mikołaja II, a zakończona jesienią 1901 r. W 
uroczystości otwarcia i poświęcenia, która odbyła się 20 października 1901 r., wziął udział car 
Mikołaj II wraz z małżonką, Aleksandrą Fiodorowną i następcą tronu, carewiczem Aleksym. 
Poświęcenia dokonał arcybiskup eparchii chełmsko-warszawskiej Hieronim (Ilja Tichonowicz 
Ekzemplarski). Pierwszym proboszczem mianowano księdza Mikołaja Szingariewa. Przy nowej 
świątyni podjęła także działalność szkoła cerkiewna. 

                                                             
266 APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6166 (Akta dotyczące budowy prawosławnej cerkwi w Tomaszowie a w nich m. 
innymi pismo arcybiskupa diecezji chełmsko-warszawskiej, wyjaśnienia do projektu, kosztorys, protokół 
posiedzenia RGP, projekt budowy). 
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Rysunki elewacji cerkwi wykonane przez inż. architekta Władimira Pokrowskiego załączone do projektu budowy 
z roku 1897. Najprawdopodobniej był to jeden z kilku projektów, który ostatecznie nie został zrealizowany. APŁ, 
RGP, sygn. 39/1/0/4/6166. 

 

Rysunki (przekroje i rzut) z projektu wykonanego w 1897 r. przez inż. architekta Władimira Pokrowskiego i inż. 
architekta Wilhelma Srokę dotyczącego budowy cerkwi w Tomaszowie. APŁ, RGP, sygn. 39/1/0/4/6166. 

Na przełomie wieków XIX i XX w Tomaszowie zamieszkiwało na stałe niewiele ponad 
300 osób wyznających prawosławie. Byli to głównie urzędnicy i wojskowi z rodzinami, lecz ich 
stan majątkowy pozwalał na zebranie jedynie symbolicznej części środków potrzebnych do 
rozpoczęcia budowy, której szacunkowy kosztorys opiewał na 36 tysięcy rubli. Wsparli ich 
tomaszowscy kupcy i fabrykanci, prawie wszyscy będący wyznania ewangelickiego i 
mojżeszowego, którzy zdołali zebrać do roku 1894 ponad 11 tysięcy rubli, zaś pozostała, 
brakująca kwota, około 25 tysięcy rubli, została wyłożona przez Święty Synod Cerkwi 
Prawosławnej, również car Mikołaj II, wyłożył na wyposażenie świątyni 2 tysiące rubli267. 

                                                             
267 Okoliczności budowy cerkwi, jej poświęcenia oraz pobytu cara Mikołaja II i carycy Aleksandry Fiodorowny w 
Tomaszowie przedstawiono w publikacji: A. Kobalczyk, M. Słoniewski, Carska Spała, Spała 2011, s. 114-120. 
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Karta pocztowa przedstawiająca tomaszowską cerkiew po jej wybudowaniu. Zbiory prywatne G. Węglarskiego. 

Mimo oficjalnych gestów deklarujących wiernopoddańcze przywiązania do cara i prawosławia, 
mieszkańcy Tomaszowa traktowali cerkiew jako symbol ucisku narodowego, dlatego po 
opuszczeniu miasta przez Rosjan pod koniec 1914 r. cerkiew zaczęła popadać w ruinę. 
Przyczyniły się też o tego okupacyjne władze niemieckie, które na początku 1915 r. zajęły 
cerkiew na niemiecki kościół garnizonowy, a następnie na magazyn dla wojska268. Należy 
zaznaczyć, że w roku 1919 w Tomaszowie było zaledwie 117 osób wyznania prawosławnego i 
bez subsydiowania przez miasto sami nie byli w stanie ani wyremontować, ani utrzymać 
zniszczonej wojną świątyni. 

W roku 1925, na fali ogólnokrajowego entuzjazmu niepodległościowego, opuszczona i 
zniszczona cerkiew została rozebrana. Materiał z rozbiórki użyto po części do wzniesienia 
ratusza i szkoły powszechnej przy ul. Nowowiejskiej, metalowe przęsła ogrodzenia 
wykorzystano przy ogrodzeniu terenu kościoła katolickiego św. Michała przy ul. Spalskiej269, 
(obecnie pw. Najświętszego Serca Jezusowego). Do naszych czasów, w zbiorach prywatnych i 
archiwum, przetrwały jedynie fotografie i karty pocztowe przedstawiające zewnętrzną bryłę 
tomaszowskiej cerkwi. Niestety nie ma żadnej fotografii ani też opisu wnętrza i jego 
wyposażenia. 

 

 

 

                                                             
268 APTM, AmTM, gr. III, sygn. 553, 661 i 868 (Sprawy cerkwi w latach 1919-1925). 
269 Tamże. 
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Cmentarz poległych żołnierzy Armii Radzieckiej i „pomnik wdzięczności” zwany 
„gwiazdą” 

  

Fotografia z 1946 r. z widokiem na pomnik i cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Zbiory prywatne Józefa 
Suchodolskiego. 

  

Widok na pomnik i zieleńce umiejscowione w osi wschód-zachód na Pl. T. Kościuszki. Fot. T. Kawki z lat 60. XX 
wieku.  

Na wiosnę 1945 r. w centralnej części Pl. T. Kościuszki utworzono cmentarz wojenny 
dla poległych żołnierzy Armii Radzieckiej, którzy zginęli w styczniu 1945 r. w walkach z Niem-
cami pod Tomaszowem Mazowieckim. W poniemieckich szczelinach przeciwlotniczych pocho-
wano zwłoki 232 (zaewidencjonowano 219) poległych żołnierzy Armii Czerwonej. W tej liczbie 
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było poległych 9 oficerów oraz 83 podoficerów i szeregowych, których tożsamość ustalono270. 
Od stycznia 1945 r. do 1 kwietnia 1949 r. groby czerwonoarmistów znajdowały się na Pl. Ko-
ściuszki. 

Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej, jaki wybudowano na Pl. T. Kościuszki to strze-
listy obelisk wysoki na 16 metrów. Popularnie nazywany był „Gwiazdą”. Budowę pomnika roz-
poczęto 4 maja 1945 r. a zakończono 30 sierpnia 1945 r. Pomnik wzniesiono na rozkaz do-
wództwa 33 Armii I Frontu Białoruskiego: gen. płk. Wiaczesława Cwietajewa; gen. mjr. Ro-
mana Babijczuka; gen. mjr. Pletniewa. Projektantem pomnika był kpt. Armii Radzieckiej 
Jewgienij Władimirowicz Garanin. Jak wynika z protokołu posiedzenia MRN z 21.07.1949 r. nr 
55, „współtwórcami pomnika byli: technik – Chmielewski, modelarz – Józef Remisz i odlewnik-
Mieczysław Wichrowski i Jan Hes. Budowa 16 metrowego obelisku trwała 4 miesiące. Wyko-
nawcami byli tomaszowscy robotnicy o nazwiskach: Zagajewski, Kwaśniewski, Borkowicz, Mi-
chalski Ojrzyński, Segiet. Konstrukcja zbudowana z żelbetu została w części obłożona ciemnymi 
granitowymi płytami. Ostro zakończony szczyt zwieńczono czerwoną gwiazdą. Uroczyste od-
słonięcie miało miejsce 6 września 1945 r.”. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta pocztowa (widokówka) z l. 70. XX wieku z wido-
kiem na Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej na Pl. 
T. Kościuszki. Zbiory J. Woickiego. 

  

W roku 1990 obelisk został rozebrany. Podczas rozbiórki okazało się, że marmurowe płyty z 
napisami intencyjnymi pochodziły z nagrobków cmentarza ewangelickiego. Świadczyły za tym 
wyraźne napisy inskrypcyjne jakie ujawniono na odwrocie płyt. Resztki pomnika (gwiazda i 
płyty intencyjne) znajdują się w magazynie Skansenu Rzeki Pilicy. W roku 2014 miał miejsce 
kolejny epizod związany z cmentarzem jaki wcześniej był na Pl. T. Kościuszki. W lutym 2014 r. 
podczas prac ziemnych prowadzonych na Placu Kościuszki natrafiono na szczątki 53 żołnierzy 
Armii Czerwonej271. Znajdowały się w resztkach niemieckiej szczeliny przeciwlotniczej. Praw-
dopodobnie zapomniano o nich podczas ekshumacji jaka miała miejsce w roku 1949. Pogrze-
bano je uroczyście na cmentarzu wojennym przy ul. Smutnej. 
                                                             
270 APTM, MRN i ZM, sygn. 49/213/0/2.9/1642 (Grobownictwo wojenne. Pismo Miejskiego Komitetu Opieki nad 
Grobami Bojowników o Wolność w Tomaszowie z 28 lutego 1950 r. do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Łodzi). 
271  MarMajs [M. Majewska], Spoczęli wśród swoich, „Tomaszowski Informator Tygodniowy”, 13 VI 2014. 
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 Rozbiórka pomnika w 1990 r. Fot. ze zbiorów prywatnych R. Jamki. 
 

 
 
Fotografia Pl. T. Kościuszki w pierwszym roku po rewitalizacji. Widok z „lotu ptaka”. Zbiory prywatne 


